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Diplomityössä tutkittiin kahden erilaisen kesärenkaan (A ja B) vaikutusta ajoneuvon 

poikittaiseen ajokäytökseen. Renkaat olivat pintakuvioltaan samanlaisia, mutta 

poikkesivat runkorakenteeltaan. Työn tavoitteena oli valita testit, määrittää 

arviointikriteerit sekä kuvaajat, joilla voidaan analysoida renkaiden vaikutusta 

ajoneuvon poikittaiseen ajokäytökseen. Tulosten käsittely suoritettiin Matlabilla. 

Testeiksi valittiin ISO-standardeihin perustuvat vakiosäde- (ISO 4138), askelohjaus- 

(ISO 7401) ja väistökoetesti (ISO 3888-2), joilla voidaan testata ja arvioida ajoneuvon 

käsiteltävyyttä ja poikittaista käyttäytymistä. Testit suoritettiin kuivalla ja asfaltoidulla 

testiradalla. Testiautona käytettiin farmarihenkilöautoa, johon oli asennettu GPS, 

inertiayksikkö, ohjauspyörän kulma-anturi sekä mittausdatan tallennin. Inertiayksikkö 

mittasi kiihtyvyyden ja suuntakulmanopeuden, joista se tuotti ajoneuvon paikkatiedon 

(GPS-data), nopeuden, kiihtyvyyden, suunnan, suuntakulmanopeuden ja 

reittipoikkeaman. Inertiayksikkö pyrittiin asentamaan mahdollisimman lähelle auton 

painopistettä. 

Jokaisella rengassarjalla toistettiin kukin koe kolme kertaa ja rengassarjat testattiin 

peräkkäin. Ennen testejä ja niiden jälkeen kirjattiin ylös radan ilmasto-olosuhteet, 

renkaan lämpötilat, kovuudet ja paineet. Renkaiden, ajoneuvon ja mittalaitteiston 

lämmittely tehtiin ajamalla testirata kolme kertaa ympäri nopeudella 70–90 km/h.  

Vakiosädetestin säteeksi valittiin 30 m. Säteen muodostamaa ympyrää pitkin ajettiin 

vastapäivään hitaasti kiihdyttäen. Ajoneuvon ajatellaan olevan tällöin vakiotilassa. Testi 



 

lopetettiin, kunnes ajoneuvon sivuttaissiirtymä alkoi kasvaa voimakkaasti. 

Askelohjaustestissä tehtiin kolme erisuuruista askelohjausliikettä oikealle nopeudesta 60 

km/h. Väistökokeessa ajoneuvolla ajettiin väistökoekäytävään sovitettua rataa pitkin 

nopeuksilla 60 km/h ja 70 km/h.  

Testattavien renkaiden mittaustulokset olivat verraten samankaltaisia ilman merkittäviä 

eroavaisuuksia.  Vakiosädetestissä renkaan B itseohjautuvuusgradientti kasvoi 

maltillisemmin ja sen suuntakulmanopeudenohjausvahvistus oli suurempi. Taka-akselin 

jäykkyyttä kuvaavan sortokulmagradientin muutos oli pienempi renkaalla B. 

Askelvastetestin suurin eroavaisuus renkailla oli se, että ylilyönti vaimenee renkaalla B 

yhden jakson aikaisemmin kuin renkaalla A. Nousuaikavasteissa, maksimiaikavasteissa 

ja vakiotilavahvistuksissa ei ollut eroavaisuuksia. Väistökokeesta molemmat renkaat 

selvittivät radan onnistuneesti ja reittipoikkeama oli samanlainen molemmissa. 

Ohjauksen työmäärä renkaalla B oli pienempi kuin renkaalla A. Testirengasta B voidaan 

kuvata ohjattavuudeltaan tarkemmaksi. Se vastaa kuljettajan ohjausliikkeisiin 

nopeammin ja herkemmin. Molemmat renkaat käyttäytyivät testeissä ennakoitavasti ja 

loogisesti. 

Asiasanat: rengas, väistökoe, itseohjautuvuusgradientti, ajoneuvodynamiikka, 

poikittainen ajokäytös 



 

ABSTRACT 

Testing tire’s effect to lateral handling behavior 

Ilkka Väisänen 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2013, 68 p. + 14 p. appendixes 

Supervisor: Mauri Haataja 

 

This thesis studied the effect of two different summer tires for lateral handling. The tires 

had the same tread but their structures differed from each other. The objective of the 

thesis was to choose appropriate tests, determine evaluation parameters and curves for 

analyzing lateral handling and steering. Handling of the measurement results was done 

by Matlab. 

Chosen tests based on ISO-standard tests: constant radius (ISO 4138), step steer (ISO 

7401) and obstacle avoidance (ISO 3888-2), which are used to describe and evaluate 

vehicle’s handling and lateral behavior. Tests were done on a dry tarmac test track. The 

test car was a station wagon installed with GPS, inertia-unit, steering wheel position 

sensor and measurement data recorder. Inertia-unit measured acceleration and yaw rate. 

Using this information including, GPS-data, it formed the vehicle’s position, speed, 

acceleration, yaw, yaw rate and route deviation. Measurement unit was placed as close 

as possible to the vehicles center of gravity. 

The test was repeated three times for each tire pack and they were tested in sequence. 

Ambient circumstance, tire temperature, hardness and pressure were recorded before 

and after the tests. Warm up of the tires, vehicle and measurement equipment was done 

by driving around the test track three times at speed 70–90 km/h. 

Radius for the constant radius test was chosen to be 30 m. The vehicle was driven 

counterclockwise along the circle slowly accelerating so that vehicle can be considered 

to be in a steady state. The test was stopped when slipping started to occur. In the step 



 

steer test three different steering wheel angles were used from 60 km/h speed. In the 

obstacle avoidance test the test passage was driven through according to the 

predetermined route with speeds 60 and 70 km/h.  

In the constant radius test the self-steering gradient was evolved more moderately, its 

yaw gain is greater and vehicle slip angle gradient is slower. The biggest difference in 

the step steer test was that the overshoot attenuates in the tire B one cycle earlier than in 

the tire A. Differences were not found from time response, maximum time response and 

steady state gain. Both tires passed through the obstacle avoidance test successfully and 

the route deviation was equal on both tires. Steering workload was smaller with the tire 

B than the tire A. The tire B can be described being more accurate by means of 

handling.  Its response to the drivers steering was faster and more sensitive. Both tires 

are behaving predictably and logically. 

Keywords: tire, obstacle avoidance, self-steering gradient, vehicle handling dynamics, 

lateral handling 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

a siirtovektori, määrittää x-vektorin siirtymän xy-koordinaatistossa  

ay_β=0 mitattu sivuttaiskiihtyvyys, kun sortokulma 0° [m/s
2
] 

ay sivuttaiskiihtyvyys [m/s
2
] 

b massakeskipisteen etäisyys etu-akselista [m] 

c massakeskipisteen etäisyys taka-akselista [m] 

Cα renkaan tai akselin kaartojäykkyys [N/°] 

Cαr taka-akselin kaartojäykkyys [N/°] 

Cαf etuakselin kaartojäykkyys [N/°] 

Fy ajoneuvoon vaikuttava sivuttaisvoima [N] 

Fyr taka-akseliin vaikuttava sivuttaisvoima [N] 

Fyf etuakseliin vaikuttava sivuttaisvoima [N] 

g gravitaatiovakio 9,81 [m/s
2
] 

is ohjauspyörän välityssuhde  

J1 reittipoikkeaman neliökustannus [m
2
s] 

J2 ohjauskulman neliökustannus [(°)
2
s] 

K itseohjautuvuusgradientti [°/m/s
2
] 

K1 itseohjautuvuusgradientti lineaarisella alueella [°/m/s
2
] 

K2 itseohjautuvuusgradientti epälineaarisella alueella[°/m/s
2
] 

k kattavuuskerroin  

L ajoneuvon akseliväli [m] 

l(x) kierretty ja siirretty paikkavektori 

m ajoneuvon massa [kg] 

MCG momentti painopisteen suhteen [Nm] 

n näytteiden lukumäärä tai polynomin asteluku 

p(x) sovitusfunktio 

pn polynomin kerroin 

Q kiertomatriisi, määrittää x-vektorin kiertymän xy-koordinaatistossa 

R ajoneuvon kääntösäde [m] 

R
2
 sovitusta kuvaava termi  

S sortokulmagradientti [°/m/s
2
] 



 

S1 sortokulmagradientti lineaarisella alueella [°/m/s
2
] 

S2 sortokulmagradientti epälineaarisella alueella [°/m/s
2
] 

sCD reittipoikkeama [m] 

ss vakiotila 

t raideleveys [m] tai testiaika [s] 

Tay max sivuttaiskiihtyvyyden huipun vasteaika [s] 

Tay sivuttaiskiihtyvyyden vasteaika [s] 

T ̇ suuntakulmanopeuden vasteaika [s] 

T ̇ max suuntakulmanopeuden huipun vasteaika [s] 

U laajennettu epävarmuus  

Uay sivuttaiskiihtyvyyden ylilyöntiarvo 

uc yhdistetty epävarmuus  

U ̇ kulmanopeuden ylilyöntiarvo 

v ajoneuvon nopeus [m/s] 

vchar ajoneuvon karakteristinen nopeus [km/h] 

vcrit ajoneuvon kriittinen nopeus [km/h] 

vβ=0 ajoneuvon nopeus, kun sortokulma nolla [km/h] 

x muuttuja 

x paikkavektori  (xy-koordinaatistossa) 

xi yksittäinen näyte 

 ̅ mittauksien keskiarvo 

yi mittaustulos 

yip sovitusfunktion arvo pisteessä i 

zn poikkeama sovituksesta 

  



 

α renkaan sortokulma [°] 

αr taka-akselin sortokulma [°] 

αf etuakselin sortokulma [°] 

β ajoneuvon sortokulma [°] 

δ pyörän ohjauskulma [°] tai [rad] 

δA Ackerman ohjauskulma[°] tai [rad] 

δH ohjauspyörän ohjauskulma[°] tai [rad] 

δi sisemmän pyörän ohjauskulma [°] tai [rad] 

δo ulomman pyörän ohjauskulma [°] tai [rad] 

Δt näytteenottoaikaväli [s] 

θ kiertokulma [rad] 

σ keskihajonta 

σ
2 

varianssi 

 ̇, dψ/dt suuntakulmanopeus [rad/s] tai [°/s] 

 ̇

  
  suuntakulmanopeuden vahvistus [1/s] 

‖ ‖  L2-normi 
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1 JOHDANTO 

Henkilöauton renkaiden vaikutus ajoneuvon hallintaan ja ajokäyttäytymiseen on 

merkittävä. Renkaiden ominaisuudet vaikuttavat suuresti siihen, kuinka ajoneuvo vastaa 

tienpinnan herätteisiin tai kuljettajan tekemiin ohjausliikkeisiin (Riley Q 2011). 

Renkaan käyttötarkoitus ja käyttöolosuhteet voivat vaihdella kuivasta asfalttitiestä 

märkään soratiehen.  Näissä kaikissa olosuhteissa renkaan on oltava turvallinen, 

mukava, kestävä sekä vastattava ohjaukseen johdonmukaisesti ja ennakoitavasti.  

Tuotekehityksen on pyrittävä löytämään menetelmiä, joilla voidaan kulloiseenkin 

käyttötarkoitukseen soveltuva rengas  testata luotettavasti. Ajoneuvon käsiteltävyyttä ja 

ohjattavuutta voidaan arvioida kuljettajan tuntemuksien perusteella tai mittaamalla 

ajodynaamisia suureita. Suureiden mittausta varten on olemassa mittalaitejärjestelmiä, 

jotka voidaan asentaa testiautoon.  

Tämän diplomityön tarkoitus oli määrittää renkaiden tuotekehitysosastolle objektiiviset 

ja toistettavat testausmenetelmät ja parametrit, joilla voidaan arvioida renkaiden 

vaikutusta henkilöauton poikittaiseen ajokäyttäytymiseen asfaltilla, sekä luoda 

mittaussignaalien käsittelyyn tarvittavat menetelmät. Työssä vertaillaan pintakuvioltaan 

kahta samanlaista kesärengasta A ja B (koko 225/50 R17). Renkaiden runkorakenne ja 

kumiseos poikkeavat hieman toisistaan. Testiautona käytetään nykyaikaista farmari 

henkilöautoa. 

Renkaan vaikutusta ajoneuvon ohjattavuuteen ja ajokäyttäytymiseen voidaan testata ja 

kuvata vakiosädetestillä (ISO 4138 2012), askelohjaustestillä (ISO 7401 2011) sekä 

väistökokeella (ISO 3888-2 2011). Näiden lisäksi on useita muitakin testejä, kuten 

jatkuva siniohjaustesti (ISO TR 8725 1988), vakio-ohjauskulma/nopeus tai 

kaistanvaihtotesti (ISO 3888-1 1999), joita ei tarkastella tässä  työssä työn laajuuden 

rajaamiseksi.  Signaalinkäsittelyssä käytetään Matlabia. Mittaustulokset suodatetaan ja 

niistä muodostetaan tarvittavat kuvaajat. Mittaussuureille määritellään virherajat, jotta 

tulokset ovat vertailukelpoisia. 
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Yhtenä arviointikriteereistä vakiosädetestauksessa on itseohjautuvuusgradientti. Se 

kuvaa ohjauksen muutostarvetta sivuttaisvoiman kasvaessa. Askelohjaustestissä 

suuntakulmanopeuden muutos ja sivuttaiskiihtyvyysaikavasteet kuvaavat ajoneuvon 

kyvystä reagoida äkilliseen ohjaukseen.  Väistökoe antaa tietoa ajoneuvon 

käyttäytymisestä ääritilanteessa. Sen yhtenä arviointikriteerinä on, ettei ajoneuvo ylitä 

väistökokeessa määriteltyä rajoja.  

Määritettäessä renkaan vaikutusta ajoneuvon käytökseen täytyy huomioida, että rengas 

on vain yksi tekijä ajoneuvon käyttäytymisessä. Ajokäytökseen vaikuttaa renkaan 

kumiseos, runkorakenne, tienpinnan laatu sekä ajoneuvon kori ja alusta sekä monet 

muut tekijät. Tässä työssä pyritään pitämään kaikki ajokäytökseen vaikuttavat tekijät 

vakioina. Ainoana muuttujana on rengas. Vertailemalla kahden renkaan käyttäytymistä 

saadaan niiden suhteelliset eroavaisuudet selville. 

Ajoneuvon ajokäytöstä ja ajodynaamisia parametereja kuvataan teoriassa 

kaksipyörämallin avulla sekä ajoneuvodynamiikan kirjallisuudessa  ja standardeissa 

esitetyillä kuvaajilla. Mallin simulointi rajataan tarkastelusta. Mittaustuloksien oletetaan 

olevan samansuuntaisia molemmille renkaille, koska renkaiden rakenteessa ei oleteta 

olevan suuria eroavaisuuksia.   
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2 AJONEUVODYNAMIIKKA 

Ajoneuvodynamiikkaa käsittelevissä kirjoissa olevat merkinnät ja määritelmät voivat 

vaihdella suurestikin. Se voi aiheuttaa sekaannusta, kun samaa ilmiötä kuvataan eri 

termeillä. Tämä kappale pyrkii antamaan lukijalle kuvan käytetyistä määritelmistä. 

Kappaleessa kuvataan käytetty koordinaatisto ja kuinka se määritellään, sekä esitellään 

pääpiirteittäin ajoneuvon ohjattavuuteen ja siihen liittyviä yleisiä arviointitapoja. 

Kappaleessa johdetaan kaksipyörämalli sekä esitetään sen reunaehdot. Kaksipyörämalli 

antaa hyvän lähtökohdan arvioida mittaustuloksia yhdessä edellä mainittujen yleisten 

arviointiperiaatteiden kanssa. Kappaleessa esitetään myös testien arviointiin käytettyjä 

parametreja, jotka kuvaavat ajoneuvon ajodynaamista tilaa. 

2.1 Koordinaatisto 

Ajoneuvon koordinaatistossa x on ajoneuvon pituusakselin mukainen ja eteenpäin 

suuntautuva, y on poikittaisakseli ja z on pystyakseli. Koordinaatisto on kiinnitetty 

referenssipisteeseen, joka on painopiste, akselivälin puoliväli tai mittauspiste. 

Pituusakselin ympäri tapahtuva kiertymä φ on kallistuskulma, y-akselin ympäri 

tapahtuva kiertymä ϑ on nyökkäyskulma ja z-akselin ympäri tapahtuva kiertymä ψ on 

suuntakulma, Kuva 1.  

 

Kuva 1. Ajoneuvon koordinaatisto ja kulmat (Matschinsky 2000:4). 
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Kuvan ajoneuvon koordinaatisto liikkuu tasolla, jonka koordinaatiston nollapiste 

voidaan sijoittaa mielivaltaisesti, jossa X ja Y muodostavat tason ja Z on ylöspäin (ISO 

8855 2011). 

Tässä työssä mittausten pääasiallinen tarkoitus on ollut tutkia ajoneuvon poikittaista 

käsiteltävyyttä, joten tarkastelut on tehty kaksipyörämallin mukaisesti tasotarkasteluna. 

Ajoneuvon koordinaatistossa esitettävät suureet nopeus, kiihtyvyys, suuntakulma ja 

suuntakulmanopeus ovat projisoitu XY-maatasoon. Ajoneuvon käsiteltävyyden 

objektiiviseen arviointiin liittyvät suureet on esitelty Taulukossa 1. Ajoneuvon 

sortokulma β on ajoneuvon painopisteen nopeusvektorin ja ajoneuvon pituusakselin 

välinen kulma. SCD on ajoneuvon halutun ja kuljetun reitin poikkeama. Tässä työssä 

kaikki mitatut suureet on mitattu ajoneuvon mittauspisteessä, jonka sijainti on 

määritelty Liitteessä 1. Kaikkia mittaussuureita ei mitata suoraan vaan lasketaan 

erikseen. 

Taulukko 1. Ajoneuvodynamiikan mittaussuureet (Ersoy 2011:137, mukaillen). 

Parametri Symboli 

Ajoneuvon paikka tasokoordinaatistossa X, Y ja Z 

Ajoneuvon pitkittäis-, poikittais- ja pystyakselin suuntainen nopeus vx, vy ja vz 

Ajoneuvon pitkittäis-, poikittais- ja pystyakselin suuntainen kiihtyvyys ax, ay ja az 

Ajoneuvon suuntakulma, suuntakulmanopeus ja -kiihtyvyys    ̇    ̈  

Ajoneuvon nyökkäyskulma, nyökkäyskulmanopeus ja -kiihtyvyys     ̇    ̈ 

Ajoneuvon kallistuskulma, kallistuskulmanopeus ja -kiihtyvyys     ̇    ̈ 

Ajoneuvon sortokulma β 

Ajoneuvon referenssipisteen poikkeama halutusta reitistä sCD 

Pyörän ohjauskulma, ohjauspyörän ohjauskulma δ ja δH 

 

2.2 Ajoneuvon ohjattavuus 

Ajoneuvon ohjattavuutta voidaan arvioida subjektiivisesti kuljettajan tuntemuksien 

perusteella tai objektiivisesti mittaamalla keskeisiä ajodynamiikkaan liittyviä 

parametreja, kuten sivuttaiskiihtyvyyttä, suuntakulmanopeutta ja ohjauskulmaa. 

Kuljettaja ja ajoneuvo muodostavat yhdessä suljetun piirin, joka tarkoittaa, että 

kuljettaja havainnoi ajoneuvon suunnan ja tekee tarvittaessa korjaavan ohjausliikkeen. 

Askelohjaus ja pulssiohjaus ovat taas avoimen piirin ohjausliikkeitä, jotka ovat edeltä 

määriteltyjä ohjausliikkeitä ja ne suoritetaan aina samalla tavalla (Gillespie 1992:195). 
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Taulukkoon 2 on kerätty työn ja poikittaisen ajodynamiikan kannalta oleellisimmat 

arviointikriteerit, ajomanööverit ja niihin liittyvät kehitystavoitteet. Ne soveltuvat sekä 

objektiivisten että subjektiivisten testien arviointiin. 

Taulukko 2. Ajoneuvon ohjattavuuden arviointikriteerejä (Ersoy 2011:134, mukaillen). 
Arviointikriteeri Ajomanööveri Kehitystavoitteet 
Itseohjautuvuus-

käyttäytyminen 

Vakiotila vakiosäde 

kaarreajo 

Suuntakäyttäytyminen tulisi olla ennakoitavaa ja ajoneuvon suunnan 

ylläpitämiseen tarvittavat toimenpiteet tulisi pitää mahdollisimman 

pieninä. 

Kääntymis- 

käyttäytyminen 

Askelohjaus ja 

väistökoe 

Suuntakulman ja suuntakulma-kiihtyvyyden tulisi olla verrannollinen 

ohjauskulmaan ja ohjauskulmanopeuteen. Jos mahdollista vaihe- ja 

aikaviiveet sekä ylilyönnit tulisi eliminoida. 

Sivuttaisvoiman 

kehitys 

Askelohjaus ja 

väistökoe 

Sivuttaisvoiman kehitys tulisi olla nopeaa, viiveetöntä ja vaihe-ero 

mahdollisimman pieni etu- ja taka-akselin välillä. 

Suuntakulma- 

nopeuden 

kehittyminen 

Väistökoe Suuntakulmanopeuden kehityksen tulisi olla verrannollinen 

ohjauskulma- nopeuteen ja sen tulisi kasvaa ilman minkäänlaisia 

epäjatkuvuuskohtia, inertiasta johtuvia vaikutuksia tai vaihe-eroa. 

Kaistan 

vaihtokäyttäytyminen 

Väistökoe Ajoneuvon vaste ohjaukselle tulisi olla tarkka ja välitön. Suuria 

ohjauksen korjausliikkeitä tulee välttää.  

 

Ajoneuvon kaarrekäyttäytyminen on usein liitetty käsiteltävyyteen tai ohjattavuuteen. 

Ohjattavuus on löyhä termi, jolla tarkoitetaan kuljettajan saamaa vastetta antamilleen 

ohjausliikkeille. Yleisesti määriteltynä ohjattavuus on liikkeessä olevan ajoneuvon 

liikereaktio kuljettajan toimintaan ja ulkoisiin häiriöihin. Ajoneuvon ohjattavuus on yksi 

kolmesta ajoneuvodynamiikan suunnittelu- ja säätöosa-alueesta. Muut kaksi ovat 

ajoneuvon mukavuus ja turvallisuus (Ersoy 2011:17). Ohjattavuus on hyvä, kun 

ajoneuvo vastaa loogisesti kuljettajan käskyihin sekä on ulkoisille häiriötekijöille 

immuuni ohjautuen haluttuun suuntaan (Ersoy 2011: 122).  Ajoneuvon ohjattavuus 

jaetaan 12 eri osa-alueeseen, jotka on esitetty Kuvassa 2.  
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Näihin osa-alueisiin sisältyy korin, voimansiirron, moottorin, ohjaus- ja 

alustageometrian sekä renkaiden määrittämät ominaisuudet. Tässä työssä tarkastellaan 

objektiivisesti ajoneuvon käytöksen kautta renkaan merkitystä itseohjautuvuuteen, 

yllättävään ohjausliikkeeseen sekä ketteryyteen. 

2.3 Hidas kaarreajo 

Hitaassa kaarreajossa, esimerkiksi ajoneuvoa pysäköitäessä, renkaisiin ei synny suuria 

sivuttaisvoimia. Silloin ajoneuvon taka-akselin suuntainen suora ja etupyöriä 

kohtisuorassa olevat suorat leikkaavat samassa pisteessä eli kääntöpisteessä, Kuva 3.  

 

Kuva 3. Kääntyvän ajoneuvon geometria hitaassa kaarreajossa (Gillespie 1992, 

mukaillen). 

Ajodynamiikka/

ohjattavuus 

Ohjaustarkkuus 

Värähtely- 

stabiliteetti 

Pito kuivalla 

tiellä 

Itse- 

ohjautuvuus 

Kuorman 

siirtovaste 
Ketteryys 

Suoraanajo  

Ohjaus ja 

jarruttaminen 

Yllättävä 

ohjausliike 

Töyssy-  

ohjautuminen

n 

Korin 

hallinta 

Ohjauksen aloitus-  

vaste 

Kuva 2. Ajodynamiikkaan liittyvät tekijät (Ersoy 2011:17, mukaillen). 
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Etupyörien kääntökulmiksi voidaan esittää pienillä kulmilla yhtälöiden (1) mukaiset 

kulmat (Gillespie 1992:196).  

    
 

(  
 
 )

 (1)  

 

    
 

(  
 
 )

  

 

Keskiarvo ohjauskulmalle voidaan esittää Ackerman kulmana yhtälön (2) mukaisesti 

(Gillespie 1992:196). 

    
 

 
 (2)  

2.4 Nopea kaarreajo 

Ajonopeuden kasvaessa kaarreyhtälöt muuttuvat. Renkaan sivuttaisvoimakehitys 

sortokulman funktiona on esitetty Kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Renkaan sivuttaisvoiman kehitys kaarreajossa (Gillespie 1992:198, mukaillen). 

Sivuttaisvoima Fy on sortokulman α funktio, joka voidaan esittää yhtälönä (3). Pienillä 

kulmilla (lineaarinen alue) renkaan kaartojäykkyys Cα on vakio, mutta suurilla kulmilla 

se muuttuu epälineaarisesti (Ersoy 2011:60).  
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            | |      (3)  

 

Jokaisella rengastyypillä on omanlaisensa sivuttaisvoimakuvaajansa, joka voidaan 

luotettavasti saada laboratoriotesteissä. Kuvaajan muoto riippuu monesta tekijästä, 

kuten renkaan koosta, tyypistä, leveydestä, rungon vyökulmasta, pintakuviosta jne. 

Ajoneuvon nopeus ei vaikuta merkittävästi sivuttaisvoimakehitykseen. Suurimmillaan 

kaartojäykkyys on pienillä kuormilla ja suurilla rengaspaineilla (Gillespie 1992: 198). 

2.5 Kaarreajoyhtälöt 

Kaarreajoyhtälöt voidaan johtaa ajoneuvolle kaksipyörämallista. Kaksipyörämalli on 

yksinkertaistettu malli ajoneuvosta, jossa on pyörät etuakselilla ja taka-akselilla, Kuva 

5. Ajoneuvon massapisteen (CG) ajatellaan olevan maatasossa. Tällöin ei tapahdu 

kuorman siirtymistä sisärenkailta ulkorenkaille eikä näin ollen kallistusreaktiota ole. 

Kaksipyörämallin yhtälöt ovat linearisoitu, ja ne ovat voimassa alle kolmen asteen 

kulmilla. Suuremmilla kulmilla malli on epätarkka johtuen sivuttaisvoimakehityksen 

epälineaarisuudesta (Ersoy 2011:89). Suurissa nopeuksissa kääntöympyrän säde R on 

paljon suurempi kuin akseliväli L. Tällöin ohjauskulmat ovat pieniä, jolloin voidaan 

ajatella, että ajoneuvon ulko- ja sisäpyörien ohjauskulmien välinen ero on 

merkityksetön ja ohjauskulma voidaan esittää yhdellä ohjauskulmalla δ (Gillespie 

1992:199). 

 

Kuva 5. Ajoneuvon kaksipyörämalli (Matschinsky 2000:186, mukaillen). 
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Kuvassa 5 esitettyyn kaksipyörämalliin vaikuttaa kaarreajossa etupyörään kohtisuorasti 

sivuttaisvoima Fyf ja takapyörään kohtisuorasti Fyr sekä massakeskipisteeseen 

keskeisvoima mv
2
/R. Renkaisiin kehittynyt sortokulma on edessä αf ja takana αr. Kuvan 

mukaiselle kaksipyörämallille voidaan johtaa Newtonin toisen lain mukaan yhtälö (4) 

sekä momenttitasapainoyhtälö (5).  

 ∑            
  

 
     (4)  

 

 ∑                (5)  

 

Ratkaisemalla yhtälöstä (5) etuakselin sivuttaisvoima Fyf ja sijoittamalla se yhtälöön (4) 

saadaan sivuttaisvoima Fyr takapyörälle yhtälön (6) mukaisesti. Vastaavasti etuakselin 

sivuttaisvoima Fyf saadaan ratkaisemalla, yhtälö (7). 

      
 

 

  

 
 (6)  

 

      
 

 

  

 
 (7)  

 

Taka-akselin sortokulma voidaan johtaa sijoittamalla yhtälö (3) yhtälöön (6), joka on 

esitetty yhtälössä (8). Vastaavasti etuakselin sortokulma saadaan sijoittamalla yhtälö (3) 

yhtälöön (7), joka on esitetty yhtälössä (9). 

     
   

     

  

 
 (8)  

 

    
   

     

  

 
 (9)  

 

Ohjauskulma voidaan esittää yhtälön (10) mukaisesti, jossa ohjauskulma on Ackerman 

kulman ja sortokulmien summa (Gillespie 1992:203). Yhtälössä oleva 57,3 on 
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muuntokerroin (180°/π), jolla muunnetaan radiaanit asteiksi, koska kuvaajissa yleisesti 

käytetään asteita. 

       
 

 
       (10)  

 

Sijoittamalla yhtälöön (10) saadut sortokulmayhtälöt (8) ja (9) voidaan esittää 

kaarreajoyhtälö eli pyörän ohjauskulma δ, yhtälö (11). 

       
 

 
 
 

 
(
 

   
 
 

   
)
  

 
 (11)  

2.6 Itseohjautuvuusgradientti 

Yksinkertaistamalla kaarreajoyhtälöä (11) saadaan siitä itseohjautuvuusgradientti K, 

yhtälö (12) (Gillespie 1992:202). 

       
 

 
     (12)  

 

Itseohjautuvuusgradientti K voidaan laskea, jos tiedetään renkaiden kaartojäykkyys. Se 

voidaan määritellä myös itseohjautuvuuskuvaajasta (mittaustuloksista), jossa 

ohjauskulma esitetään sivuttaiskiihtyvyyden funktiona. Itseohjautuvuusgradientti 

määritellään Kuvasta 6 yhtälön (13) mukaisesti, joka on Bergmanin 

itseohjautuvuusgradientti EG, josta tässä työssä käytetään kirjainta K, (Ersoy 2011:93). 

Suurilla sivuttaiskiihtyvyyksillä itseohjautuvuusgradientti on epälineaarinen. 

Vakiosädetestissä Ackerman ohjauskulmamuutos on nolla, jolloin yhtälön  (13) 

jälkimmäinen termi häviää (Ersoy 2011:142). 

   
 

  

   
   

 
   
   

 (13)  
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Kuva 6. Ohjautuvuusominaisuudet ja itseohjautuvuuskäyttäytyminen vakiosädetestissä 

(Ersoy 2011:141). 

Bergmanin itseohjautuvuusgradientti kuvaa kuljettajan kokemusta, jossa kuljettaja 

havaitsee itseohjautuvuusgradientin muutoksen. Itseohjautuvuusgradientti lisää tai 

vähentää ohjauksen tarvetta. Ajoneuvo on aliohjautuva, kun K > 0, jolloin 

sivuttaiskiihtyvyyden kasvaessa kuljettajan on lisättävä ohjausta pitääkseen ajoneuvo 

vakiosäteisellä kaarteella. Yliohjautuvassa tilanteessa ohjaustarve vähenee, jolloin K < 

0. Neutraalissa tilanteessa K = 0, jolloin sivuttaiskiihtyvyyden muutos ei aiheuta 

ohjaukseen muutostarvetta, Taulukko 3 (Ersoy 2011:93). 

 

Taulukko 3. Bergmanin itseohjautuvuusperiaate. 

Käyttäytyminen Tila 

yliohjautuva K < 0 

neutraaliohjaus K = 0 

aliohjaus K > 0 

 

Ajoneuvon itseohjautuvuutta voidaan tarkastella myös toisella tavalla. Olley-periaate 

määrittää etu- ja taka-akselin sortokulmien erotuksen perusteella ajoneuvon 

itseohjautuvuuden. Etu- ja taka-akselien sortokulmien ollessa yhtä suuret on ajoneuvo 

neutraali, jolloin ohjaus on Ackermanin mukainen ja vakio kaikilla 

sivuttaiskiihtyvyyksien arvoilla, Kuva 6 (musta katkoviiva pistein). Etuakselin 

sortokulman ollessa suurempi kuin taka-akselin sortokulma on ajoneuvo aliohjautuva, 

jolloin vaadittu ohjauskulma on suurempi kuin Ackerman kulma. Silloin 

, 
  
  

, , , , 
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itseohjautuvuuskuvaaja on Ackermania kuvaavan viivan yläpuolella.  Kun kulmien 

erotus on negatiivinen, on ajoneuvo yliohjaava, Taulukko 4 (Ersoy 2011:92). 

Taulukko 4. Olleyn itseohjautuvuusperiaate. 

Käyttäytyminen Tila 

yliohjautuva Δα = αf - αr < 0 

neutraaliohjaus Δα = αf - αr = 0 

aliohjaus Δα = αf - αr > 0 

 

Itseohjautuvuutta arvioitaessa kuvaajasta käyrä jaetaan lineaariseen ja epälineaariseen 

osaan, Kuva 7. Kaksipyörämalli määrittää lineaarisen alueen päättyvän 

sivuttaiskiihtyvyyden arvoon 0,4g ≈ 4 m/s
2
.  Tämän jälkeen käyrän ajatellaan olevan 

epälineaarinen (Ersoy 2011:60). Kuvaajan arvioinnissa käytetään parametreja K1, K2, 

δH_alku, δH_0,4g ja δH_stop (Weimart 2007, mukaillen). Lineaarisen alueen käyrälle välille 

ay_alku–ay_0,4g  sovitetaan suora, josta saadaan itseohjautuvuusgradientti K1. 

Epälineaarisen alueen käyrälle välille ay_0,4g–ay_stop sovitetaan suora, josta saadaan 

itseohjautuvuusgradientti K2. δH_alku on ohjauskulma testin alussa, δH_0,4g on 

ohjauskulma lineaarisen alueen loppupisteessä ja δH_stop on ohjauskulma testin lopussa 

edellä määritellyissä sivuttaiskiihtyvyysarvoissa. 

 

Kuva 7. Itseohjautuvuuskuvaajan arviointiparametrit. 
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2.7 Ajoneuvon sortokulmagradientti 

Ajoneuvon pituusakselin ja sen massakeskipisteen nopeusvektorin välistä kulmaa 

kutsutaan ajoneuvon sortokulmaksi β. Kuvassa 8 on esitetty hitaan ja nopean kaarreajon 

sortokulmien suunnat ja merkit.  

 

Kuva 8. Hitaan ja nopean kaarreajon ajoneuvon sortokulmat (Gillespie 1992:207, 

mukaillen). 

Erään ajoneuvon (sen eri versioille) sortokulman kehitys sivuttaiskiihtyvyyden 

funktiona on esitetty Kuvassa 9 (Ersoy 2011). Kuvan tulos on saatu ajamalla 

myötäpäivään kaartaen vakiosäteistä ympyrää, jolloin aloitussortokulma on 

negatiivinen. Kuvaajasta voidaan havaita lineaarinen ja epälineaarinen alue kuten 

itseohjautuvuuskuvaajista. Siitä voidaan myös määritellä sortokulmagradientti S yhtälön 

(14) mukaan. Ajoneuvon sortokulmagradientti kuvaa käänteisesti taka-akselin 

jäykkyyden muutosta (Weimart 2007). 

   
  

   
 (14)  
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Kuva 9. Esimerkkikuvaaja ajoneuvon sortokulman muutoksesta sivuttaiskiihtyvyyden 

funktiona, kun ajoneuvolla ajetaan ympyrää myötäpäivään (Ersoy 2011). 

Ajoneuvon sortokulmaan vaikuttaa taka-akselin sortokulma sekä taka-akselin etäisyys 

massakeskipisteestä yhtälön (15) mukaan (Gillespie 1992:208).  

       
 

 
    (15)  

 

Yhtälöstä (15) voidaan havaita, että kun taka-akselin sortokulma on nolla (hitailla 

nopeuksilla), saadaan aloitussortokulma jakamalla taka-akselin etäisyys  c kaartosäteellä 

R. Sijoittamalla yhtälöön aikaisemmin saatu takapyörän sortokulmayhtälö (8) voidaan 

esittää ajoneuvon sortokulma yhtälön (16) muodossa.  

       
 

 
 
   

     

  

 
     

 

 
     (16)  

 

Yhtälöä voidaan yksinkertaistaa esittämällä keskeiskiihtyvyydelle kerroin 

sortokulmagradientti S, joka voitiin  määritellä myös Kuvasta 9. Yhtälöstä voidaan 

todeta mm., että takarenkaan kaartojäykkyys ja taka-akselille kohdistuva massa ovat 

ajoneuvon sortokulmaan vaikuttavia parametreja. 

Sivuttaiskiihtyvyyden vaikutus hitaassa kaarreajossa ei ole merkittävä tekijä. Tällöin 

ajoneuvon etupyörä kulkee suurempaa kaarretta kuin takapyörä Kuvan 8 mukaisesti 

noudattaen Ackermanin kaarreyhtälöä, jolloin kääntöpiste Mo, Kuva 5, on taka-akselin 

suuntaisella suoralla. Nopeuden kasvaessa takapyörä ajautuu ulospäin, ja se kulkee 
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suuremman säteen kuin etupyörä, ja samalla kääntöpiste M, Kuva 5, siirtyy eteenpäin. 

Vasemmalle kaartuvassa vakiosädetestissä alkutilassa ajoneuvon sortokulma on 

positiivinen ja sivuttaiskiihtyvyyden kasvaessa se vaihtaa merkkiä, Kuva 8.  Merkin 

vaihtokohta on piste (tällöin sortokulma on nolla), jossa kääntöpiste on massakeskiön 

kohdalla, kohtisuorassa ajoneuvon pituusakselia (Matschinsky 2000).  

Kun yhtälöstä (16) ratkaistaan nopeus sortokulman arvolla nolla, havaitaan että nopeus 

on riippumaton kaartosäteestä, yhtälö (17). Yhtälöstä voidaan todeta, että 

kaartojäykkyyden kasvaessa       kasvaa.  

      √
     

   
     

 (17)  

 

Tässä nopeudessa akselien tai renkaiden sortokulma on jo kohtuullisen suuri (Pacejka 

2006:28). Piste      voidaan siis ilmoittaa laskennallisesti, kun tunnetaan renkaan 

kaartojäykkyys ja muut tarvittavat parametrit. Nopeus sortokulmalla nolla voidaan 

laskea myös mittaustulosten perusteella.  Ajoneuvon sortokulmakuvaajasta määritellään 

sivuttaiskiihtyvyyden arvo sortokulmalla nolla, ja sijoitetaan se yhtälöön (18), jolloin 

saadaan nopeus     . 

        
    

 

 
       √        (18)  

 

Vakiosäteisellä radalla hitaasti kiihdyttäen vastapäivään saadaan sortokulman muutos 

sivuttaiskiihtyvyyden funktiona, Kuvan 10 mukaisesti. Kuvaajaa tarkastellaan samaan 

tyyliin kuin itseohjautuvuuskuvaajaa. Kuvaajasta tarkastellaan parametreja S1, S2, βalku, 

β0,4g, βstop ja ay_β=0 (Weimart 2007, mukaillen). Lineaarisen alueen käyrälle välille 

ay_alku–ay_0,4g sovitetaan suora, josta saadaan sortokulmagradientti S1. Epälineaariselle 

välille ay_0,4g–ay_stop sovitetaan suora, josta saadaan sortokulmagradientti S2. βalku on 

sortokulma testin alussa, β0,4g on sortokulma lineaarisen alueen loppupisteessä, βstop on 

sortokulma testin lopussa kulmia vastaavissa sivuttaiskiihtyvyysarvoissa. Nolla 
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sortokulman β0 kohdalta kirjataan ay_β=0, jonka perusteella lasketaan vβ =0 yhtälön (18) 

mukaan.  

 

Kuva 10. Ajoneuvon sortokulmakuvaajan arviointiparametrit.  

2.8 Suuntakulmanopeuden vahvistus 

Suuntakulmanopeuden vahvistus määritellään ajoneuvon suuntakulmanopeuden 

suhteena ohjauskulmaan yhtälön (19) mukaisesti (Gillespie 1992:206).  

 

 ̇

 
 

 
 ⁄

  
   

      

 (19)  

 

Kun itseohjautuvuusgradientti K on nolla, saadaan neutraalin ohjauksen vahvistus, joka 

on v/L. Suuntakulmanopeuden vahvistus voidaan esittää kuvaajana nopeuden suhteen 

mittaustulosten perusteella, Kuva 11. Kuvaajasta voidaan määritellä yliohjaavalle 

ajoneuvolle kriittinen nopeus vcrit ja aliohjautuvalle ajoneuvolle karakteristinen nopeus 

vchar. 
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Kuva 11. Suuntakulmanopeuden vahvistuskuvaaja (Gillespie 1992:206, mukaillen). 

Karakteristinen nopeus on aliohjautuvan ajoneuvon nopeus, jossa vahvistus on 

suurimmillaan. Tässä nopeudessa ajoneuvo reagoi kaikkein herkimmin 

ohjausliikkeisiin. Kriittinen nopeus on yliohjautuvan ajoneuvon nopeus, jolloin 

vahvistus lähestyy äärettömyyttä ja ajoneuvo pyrkii pyörähtämään (Wong 2011:350, 

352).  

Arvioitaessa ja säädettäessä aliohjautuvaa ajoneuvoa voidaan esittää Kuvan 12 

periaatteet. Koska nykyajoneuvot suunnitellaan pääsääntöisesti aliohjautuviksi, on 

karakteristinen nopeus oleellisempi arviointiparametri kuin kriittinen nopeus. 

Tavoiteltaessa ajoneuvolle rauhallista ja helppoa ohjattavuutta (Ajoneuvo B), pyritään 

kauemmas neutraalista kulmavahvistuskäyrästä (musta viiva). Se tarkoittaa loivempaa 

suuntakulmanopeuden vahvistuskäyrää ja pienempää kulmanopeusvahvistusta  

karakteristisella nopeudella. Vaativaa ja ketterää ohjattavuutta tavoiteltaessa (Ajoneuvo 

A) pyritään lähemmäs neutraalia ohjausta (Ersoy 2011:142). 
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Kuva 12. Ajoneuvon käsiteltävyyden arviointi- ja kulmanopeusvahvistuskuvaaja (Ersoy 

2011:142, mukaillen). 

2.9 Vasteaika ja ylilyönti 

Vasteaika T ja ylilyönti U parametrit ovat olennaisia askelohjauksen arviointiin liittyviä 

parametreja. Arviointiparametrit määräytyvät suoraan ISO 7401 “Road vehicles-Lateral 

transient response test methods” perusteella. Kuvassa 13 esitetään vasteparametrien 

määrittelyperiaatteet. Siinä esitettävät merkinnät ovat: 1 on ohjauskulma, 2 on mitattu 

vaste, t on aika, a on 50 % nousu, b on vasteaika T, c on huippuvasteaika Tmax, d on 

90 % nousu vakiotilasta ja e on vakiotila. 

 

Kuva 13. Askelohjauksen vasteparametrien määrittely (ISO 7401 2011). 
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Askelohjauksessa esitettävät arviointikriteerit on määritelty Taulukossa 5. Vakiotilan 

(ajoneuvon käyttäytyminen on stabiloitunut) suuntakulmanopeuden vahvistus on 

suuntakulmanopeuden ja ohjauskulman suhde, kuten kappaleessa 2.8 esitettiin. 

Vasteaika b saadaan laskemalla d:n ja a:n aikaerotus. Ylilyöntiarvo on suureen 

maksimiarvon ja vakiotilan erotuksen suhde vakiotilaan. 

Tärkeimpiä näistä arviointikriteereistä ovat viiveet   ̇ ja   ̇    , jotka kuvaavat 

kulmanopeuden kehittymistä. Ajoneuvoa säädettäessä pyritään mahdollisimman 

lyhyeen viiveeseen, ylilyöntien minimoimiseen sekä nopeaan heilahtelun 

vaimennukseen. Usein nämä tavoitteet aiheuttavat ristiriidan ajodynamiikan  ja 

ajomukavuuden välille (Ersoy 2011:140). Ajomukavuutta tavoiteltaessa vaimennus on 

vähäisempää ja ohjattavuuden vaste hitaampaaa, jolloin ylilyöntien ja värähtelyjen 

osuus kasvaa.  

Taulukko 5. Askelohjauksen arviointikriteerit. 

Parametri Merkintä Yksikkö 

Vakiotilan suuntakulmanopeuden vahvistus (
 ̇

  
)
  

 
 

 
 

Sivuttaiskiihtyvyyden vasteaika     s 

Kulmanopeuden vasteaika   ̇ s 

Sivuttaiskiihtyvyyden huipun vasteaika         s 

Kulmanopeuden huipun vasteaika   ̇     s 

Sivuttaiskiihtyvyyden ylilyöntiarvo     - 

Kulmanopeuden ylilyöntiarvo   ̇ - 

 

Ihmisen kyky reagoida liikesuunnan muutoksiin on rajallinen. Alle 2 Hz 

ajodynamiikassa tapahtuvat liiketilan muutokset ovat vielä kuljettajan havaittavissa ja 

reagoitavissa. Yli 2 Hz liikemuutokset eivät ole enää kuljettajan hallittavissa (Ersoy 

2011:140). Tämä tarkoittaa, että kuljettaja ehtii reagoida 500 ms ja sitä hitaampiin 

muutoksiin. 
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2.10 Neliökustannus 

Kustannuslaskentamenettelyä sovelletaan tässä työssä väistökokeen mittaustulosten 

arviointiin. Arvioitavat parametrit väistökokeessa ovat ohjauksen ja reittipoikkeaman 

neliöintegraalit J1 ja J2. Neliökustannukset voidaan laskea kullekin tarkasteltavalle 

suureelle yhtälöiden (20) ja (21) mukaisesti (Powell R 2009:21).  

    ∫    
   

 

 

 (20)  

 

    ∫   
   

 

 

 (21)  

 

Reittipoikkeaman neliökustannus J1 kuvaa ajoneuvon epätarkkuutta seurata ennalta 

määriteltyä reittiä. Ohjauksen neliökustannus J2 kuvaa ohjaukseen vaadittua 

ohjaustyömäärää. Molemmissa arviointikriteereissä tavoitellaan mahdollisimman pieniä 

arvoja. Väistökokeessa testiaika t alkaa, kun ajoneuvo ajaa testiradan sisään ja loppuu, 

kun määritelty testirata loppuu. 
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3 ISO-STANDARDIEN MUKAISET TESTIT 

Tässä kappaleessa kuvataan työssä käytettyjen testien pääkohdat, testien 

valintaperusteet ja vaadittavat ulostulot. ISO-standardit ovat Euroopan laajuisesti 

käytössä, ja ajoneuvodynamiikan kirjallisuus sisältää paljon viitteitä niihin. ISO-

standardien mukaisten testien käyttöön päädyttiin, koska haluttiin selkeät  ja yleisesti 

hyväksytyt tavat mitata ajoneuvodynamiikkaa. Tämä antaa mahdollisuuden vertailla 

myös muiden tekemiä mittauksia ja niiden tuloksia. Kaikki valitut testit pyrkivät 

kuvaamaan poikittaiseen ajoneuvodynamiikkaan liittyviä ilmiöitä. 

Vakiosädetesti on yksi perustesteistä ja myös tärkeimmistä testeistä, jolla voidaan 

arvioida ja säätää ajoneuvon ohjattavuutta (Ersoy 2011:127). Pääasiallisesti sillä 

arvioidaan ajoneuvon ali- ja yliohjautuvuustaipumusta sekä suuntakulmanopeuden 

vahvistusta (Ersoy 2011:141). Askelohjaustestillä testataan ajoneuvon kykyä vastata 

äkilliseen ja yllättävään ohjaukseen. Sen tarkoitus on antaa käsitys ajoneuvon viiveistä 

ohjauksen ja suuntakulmanopeuden kehittymisen välillä. Väistökoe on turvallisuuteen 

liittyvä testi, jolla pyritään selvittämään ajoneuvon ääritilanteen käyttäytyminen.  

Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten testit tehdään ja mitä kuvaajia niistä esitetään.  

Standardeissa esitetään, että kukin testi tulisi tehdä vasemmalle ja oikealle tai vasta- ja 

myötäpäivään. Tässä työssä arvioitiin, että renkaita vertailtaessa vastakkaisille suunnille 

testauksesta ei olisi mitään lisähyötyä, koska ajoneuvon käyttäytymisen oletetaan olevan 

symmetristä. 

3.1 Vakiosädetesti, ISO 4138 

Ajoneuvolla ajetaan vakiosäteistä rataa hitaasti kiihdyttäen, jolloin ajoneuvon ajatellaan 

olevan vakiotilassa. Sivuttaiskiihtyvyyden derivaatan suositellaan olevan 0,1 m/s
2
/s. 

Testi lopetetaan, kun haluttu sivuttaiskiihtyvyys saavutetaan tai ajoneuvo sortaa 

voimakkaasti. Testissä käytetty säde on 30 m ja aloitusohjauskulma on noin 85°, joka 

laskettiin testiautolle Ackerman-periaatteella. 
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Mitattavia suureita ovat sivuttaiskiihtyvyys, ajoneuvon sortokulma ja ohjauspyörän 

kulma sekä ajoneuvon nopeus. Näistä muodostetaan ohjauspyörän 

ohjauskulmagradientti-, ajoneuvon sortokulmagradientti- sekä kulmanopeuden 

vahvistuskuvaajat. 

Ohjaus- ja sortokulmagradienttikuvaajasta määritellään kulmakertoimet lineaariselle ja 

epälineaariselle alueelle sekä kuvaajien raja-arvot kappaleiden 2.6 ja 2.7 mukaan. 

Suuntakulmanopeuden vahvistuskuvaajasta määritellään karakteristinen nopeus. 

Standardi määrittelee myös tarkasteltavaksi ajoneuvon kallistuskulman 

sivuttaiskiihtyvyyden funktiona, mutta tässä työssä sille ei löydetty tarkoitusta, koska se 

kuvaa enemmän alustan käyttäytymistä kuin renkaan.  

3.2 Askelohjaus, ISO 7401 

Askelohjaustestissä ajetaan ajoneuvolla suoraan valitulla testinopeudella. Tehdään 

nopea ohjausliike oikealle yhden sekunnin jälkeen mittauksen aloittamisesta. 

Ohjausliikkeen nousuaika on 0,15 s välillä 10–90% vakiotilasta. Kaasupedaalin asento 

pidetään vakiona. Dataa kerätään 3–5 s tai kunnes ajoneuvo on stabiloitunut. 

Testinopeus on 60 km/h ja ohjauskulmat ovat 56°, 88° ja 120°. Kulmia vastaavat 

sivuttaiskiihtyvyydet ovat 4, 6 ja 8 m/s
2
. 

Mitattavia suureita ovat ajoneuvon sivuttaiskiihtyvyys, suuntakulmanopeus ja 

ohjauspyörän ohjauskulma. Suureet esitetään kuvaajina ajan funktiona. Kuvaajista 

määritellään vasteparametrit kullekin mitatulle suureelle kappaleen 2.9 mukaisesti.  

3.3 Väistökoe, ISO 3888-2 

Väistökokeessa tehdään ajokaistalta nopea ohjausliike viereiselle kaistalle ja palataan 

takaisin omalle kaistalle niin, ettei ylitetä testialueen rajoja, jotka ovat esitetty Kuvassa 

14. Väistökokeen testialueelle mennään isoimmalla vaihteella moottorin kierrosnopeus 

minimissään 2000 rpm tai vaihde D:llä automaattivaihteisissa ajoneuvoissa. Kaksi 

metriä sisäänajon jälkeen vapautetaan kaasu ja ohjataan auto ulos. Aloitusnopeus voi 



 

 

33 

olla 50 km/h. Lopetusnopeus on kunnes ajoneuvo käyttäytyy epästabiilisti. Valitut 

nopeudet ovat 60 ja 70 km/h. Ajoneuvon reitti on vapaasti valittavissa käytävän sisällä.  

 

Kuva 14. Väistökoeradan osiot ja rajat. 

Väistökokeen mitat ja osiot on esitetty Taulukossa 6. Koska ajoneuvon hallinta on 

vaativaa epästabiilissa tilanteessa, standardin ohjeistuksesta poiketen epästabiilia tilaa ei 

haettu turvallisuussyistä. 

Taulukko 6. Väistökoeradan mitat. 

Osio Pituus [m] Kaistan 

poikkeama, 7 [m] 

Kaistan 

leveys, b [m] 

1 12 - 1,1·x+0.25 

2 13,5 - - 

3 11 1 l+x 

4 12,5 - - 

5 12 - 1,3·x+0,25 

x on ajoneuvon leveys, 6 on sisäänajo 

 

Testissä mitattavia parametreja ovat sivuttaiskiihtyvyys, suuntakulmanopeus, 

ohjauspyörän ohjauskulma ja reittipoikkeama. Arviointikriteereinä käytetään 

ohjauskulman ja reittipoikkeaman kustannusintegraaleja. Lisäksi sivuttaiskiihtyvyyden, 

kulmanopeuden, ohjauskulman ja reittipoikkeaman minimit ja maksimit kirjataan 

taulukkoihin. Testin läpimenoehtona on, ettei ajoneuvo ylitä väistökoeradan rajoja. 

Tässä työssä ajoneuvon ulkorajoiksi määriteltiin akselikohtaisesti renkaan ulkoreunat. 
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4 MITTAUKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi mittausepävarmuuteen liittyvät määritelmät ja käsitteet 

sekä esitetään menetelmä mittausepävarmuuden määrittämiseksi. Mittaussignaalin 

käsittely kappaleessa esitetään suodattamiseen ja käyrien sovittamiseen liittyvät 

periaatteet. Mittausjärjestelykappaleessa käydään lyhyesti läpi testeihin liittyvä laitteisto 

ja testeihin liittyvät valmistelut sekä olosuhteet. 

4.1 Mittausjärjestelyt 

Mittaukset tehtiin hyväkuntoisella, tasaisella, kuivalla ja asfaltoidulla testiradalla. 

Ajoneuvona käytettiin Audi A4 farmaria, johon asennettiin mittalaitteisto.  Ajoneuvosta 

mitattiin akseliväli, raidevälit, mittauslaitteen sijainti sekä akselikuormat, jotka kirjattiin 

ajoneuvon yleiset tiedot-raporttiin (Liite 1). Ajoneuvosta tarkistettiin myös 

pyöränkulmat ja samalla mitattiin ohjausvälityssuhde, näiden raportit ovat liitteinä (Liite 

7 ja Liite 8). Jokaisen mittauksen yhteydessä oli rengaspaineiden tarkistus, ajoneuvon 

silmämääräinen kuntotarkistus, säätilan kirjaaminen sekä radan ja renkaiden 

lämpötilojen mittaaminen. Kaikki kirjattiin testiolosuhdetaulukkoon (Liite 2). 

Ennen mittauksia suoritettiin ajoneuvon ja renkaiden lämmittely soveltaen ISO 15037 

standardia. Lämmittelyssä ajettiin 70–90 km/h nopeudella testiradan ympäri kolme 

kertaa ja rauhallisesti mutkitellen noin 6 km.  Mittalaitteisto kytkettiin päälle vähintään 

15 min ennen testausta, jotta ryöminnästä johtuvat virheet minimoituisivat. Mittaukset 

suoritettiin  kullekin testille kappaleen 3 mukaan. 

Mittauslaitteisto koostui paikannusjärjestelmästä, inertiayksiköstä, mittausdatan 

tallentimesta ja päätelaitteesta, Kuva 15. Inertiayksikkö sijoitettiin mahdollisimman 

lähelle mitattua painopistettä (Korkeussuunnassa olevaa massapistettä ei voitu 

määrittää). Jotta tulokset olisivat täysin esitetyn teorian mukaisia, tulisi tuloksia 

tarkastella painopisteessä. Mittapisteen siirtoa laskennallisesti painopisteeseen ei 

kuitenkaan tehty, sillä sen vaikutusta testien arviointiin pidettiin hyvin pienenä. 

Ajoneuvon voidaan ajatella olevan jäykkä kappale, jolloin suuntakulmanopeus on 
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kaikkialla sama. Sivuttaiskiihtyvyyden osalta mahdolliseksi virheeksi arvioitiin 

0,1 m/s
2
. Inertiayksikkö mittaa ajoneuvon kiihtyvyyden ja kulmanopeudet 

mittauspisteen koordinaatistossa. Yksikkö saa ajoneuvon GPS-tiedon inertiayksikön 

mittasuureiden lisäksi. Näiden tietojen perusteella lasketaan sijainti, nopeus ja kulmat ja 

muut tarvittavat suureet. Inertiayksikkö pyrittiin kiinnittämään ajoneuvoon 

mahdollisimman jämäkästi, jotta jäykän kappaleen periaate toteutuisi. 

 

Kuva 15. Mittauslaitteisto ajoneuvossa. 

Suureiden laskennassa käytettiin Kalman-suodatusta, joka mahdollistaa useamman 

mittaussuureen yhdistämisen, jolloin saadaan esimerkiksi tarkempi sijainti kuin 

pelkästään GPS:ään perustuva sijainti tai nopeus. Testit tehtiin kullekin 

testirengassarjalle kolme kertaa peräkkäin, jolloin satunnaisvirheiden kuten tuulen ja 

lämpötilan vaihtelujen vaikutus minimoitiin. Mittausdatan tallentimeen tallentuivat 

Taulukon 1 mukaiset suureet. Päätelaitteella tehtiin tarvittavat näytteenottotaajuuden 

asetukset jne. Testitulokset siirrettiin myöhemmin PC:lle, jossa tehtiin tarvittavat 

signaalinkäsittelyt Matlabilla. 

Ajoneuvo 

Inertiayksikkö 

ax ay az 

 
ω

x
 ω

y
 ω

z
 

  

GPS 

Data-

tallennus 

Päätelaite 
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4.2 Mittausepävarmuus 

Mittausten tarkoitus on saada jokin yksikäsitteinen tulos, jonka perusteella voidaan 

erotella eri renkaita, tehdä johtopäätöksiä ja analyyseja. Erilaisissa mittauksissa pyritään 

saamaan mahdollisimman luotettava tulos. Mittaustuloksen luotettavuuteen vaikuttaa 

mittalaitteiden, ympäristön sekä mittaajan tekemät virheet. Jotta saadaan 

mahdollisimman luotettava mittaustulos, on edellä mainittuja tekijöitä kyettävä 

arvioimaan. Mitä tarkempi mittalaite (suuri resoluutio ja suuri näytteenottotaajuus), mitä 

stabiilimpi testausympäristö (vakiolämpötila, paine jne.) ja mitä paremmin 

valmistautunut mittaaja (hallitsee mittalaitteet ja mitataan oikeita asioita), sitä 

luotettavampia tuloksia voidaan saada. 

Mittaussarjan arvioinnissa toistuvuus (sama mittaaja ja mittalaite sekä samat olosuhteet) 

kuvaa saatujen mittaustulosten keskinäistä poikkeamaa. Toistettavuus (eri mittaaja ja 

mittalaitteet ja eri olosuhteet) kuvaa kuinka mittaussarja poikkeaa muulla tehdyistä 

mittauksista. Kun mittaussarjaa verrataan matemaattiseen malliin puhutaan ulkoisesta 

tarkkuudesta. Mittauksen sisäinen tarkkuus on hyvä jos mittausten välinen hajonta on 

pieni (Sorsa 2010). 

Mittausten tarkoitus siis on saada: 

 Havaintoarvoista laskettu yksikäsitteinen tulos 

 Selvittää tulosten luotettavuus (mittaussarjan tulosten toistuvuus ja toistettavuus) 

Mittausvirheet jaetaan yleisesti seuraavasti (Telkki 2008): 

 Karkeat virheet: mittalaitteiden väärinkäyttö tai lukemavirhe 

 Systemaattiset virheet: kalibrointivirhe tai parallaksivirhe 

 Satunnaisvirheet: testin ulkoinen heräte 

Mittaustuloksia on käsiteltävä epävarmuuden ja epätarkkuuden näkökulmasta. 

Epävarmuus on tilastollinen arviointimenetelmä. Satunnaisvirhe aiheuttaa hajontaa, 

jolloin on arvioitava millä todennäköisyydellä saatu tulos on ”oikea”. Rajoina on 

yleensä 68 % tai 95 %. Epätarkkuus sisältää kaikki aikaisemmin mainitut virheet. Jos 

epätarkkuudesta on saatu poistettua systemaattiset virheet, niin silloin epätarkkuus 
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tarkoittaa samaa kuin epävarmuus. Aumala et al. (1998) esittää mittaussignaalien 

mittausepävarmuuden arviointiin seuraavat askeleet, jotka ovat esitetty Taulukossa 7. 

Taulukko 7. Mittausepävarmuuden arviointi. 

1. Mittaussuureen riippuvuus mittauksen kohdesuureesta ja vaikutussuureesta 

esitetään matemaattisesti.  

2. Selvitetään kaikki tarvittavat korjaukset ja korjataan tunnetut virheet 

3. Selvitetään A tyypin epävarmuuskomponentit, eli sisäisen epävarmuuden 

komponentit σ2(xi) arvioidaan tilastollisin laskelmin toistetuista mittauksista 

4. Tyypin B epävarmuuskomponentit eli ulkoisen epävarmuuden komponentit 

arvioidaan. Arvioimiseen käytetään muita tietoja kuin mittaustuloksia itsessään. 

Tällaisia epävarmuuskomponentteja aiheuttavat mittauksen vaikutussuureet, 

muut laitevirheitä aiheuttavat tekijät, systemaattiseen virheen korjaukseen jäävä 

epätäsmällisyys ynnä muut sellaiset. Komponentteja saattaa olla varsin monta. 

Arvioidaan kunkin komponentin keskihajonta u(xi) ja varianssi u2(xi). 

5. Lasketaan yhteen yhdistetty epävarmuus. Jos komponentit ovat riippumattomia, 

niiden varianssit yhdistetään (summataan):   
 ( )  ∑   (  )  ∑   (  )  

6. Ilmaistaan laajennettu epävarmuus       ( ), jossa k (kattavuuskerroin , 

yleensä 2) ja mittausten lukumäärä.  

 

Tilastollisesti voidaan määritellä etsityn tuloksen ”oikea” arvo, joka usein on keskiarvo. 

Absoluuttinen virhe saadaan siten, että vähennetään yksittäisestä mitatusta arvosta 

”oikea” arvo. Suhteellinen virhe saadaan, kun absoluuttista virhettä verrataan oikeaan 

arvoon (Telkki 2008). 

Työssä käytetyt virherajat perustuvat yhdistettyyn epävarmuuteen, joka koostuu sisäisen 

epävarmuuden komponenteista ja jossa k = 1. Mittalaitevalmistajan ilmoittamat 

virherajat ja standardin ISO 15037 (2006) vaatimukset on esitetty Taulukossa 8. 

Taulukossa esitetyt tarkkuusvaatimukset on oletettu olevan käytetyn mittalaitteen osalta 

yhden sigman tarkkuuksia, kun virherajoja on laskettu.  
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Taulukko 8. ISO 15037 mittalaitevaatimukset ja käytetyn mittauslaitteen epävarmuus 

Suure Mittausalue ISO 15037 vaatimukset Mittalaite-epävarmuus 

δH -360° to 360° ± 1°, kun δH < 50° 

± 0,2° 
  

± 2°, kun δH 50°–180° 

  
± 4°, kun δH > 180° 

vx 0–180 km/h  ± 1 km/h, kun vx < 100 km/h 
0,1 km/h rms 

  
± 2 km/h, kun vx > 100 km/h 

vy -10–10 m/s  ± 0,2 m/s 0,2 % 1 sigma 

β -20°–20°  ± 0,3° 0,2° 1 sigma 

ax -15–15 m/s
2
  ± 0,15 m/s

2
 0,10 % 

ay -15–15 m/s
2
 ± 0,15 m/s

2
 0,10 % 

dψ/dt -50–50 °/s  ± 0,3 °/s kun dψ /dt < 20 °/s 
0,20 % 

  
± 1 °/s kun dψ /dt > 20 °/s 

 

Yhden sigman jakauman leveyttä kuvaa standardipoikkeama σ (Mäkelä 2005), yhtälö 

(22). Yhtälön hajonta sisältää 68 % mitatuista arvoista. Mikäli halutaan saada 95 % 

mitatuista arvoista, täytyy estimaatin   tilalla käyttää 2 . 

   √
∑ (    ̅) 
 
   

 
 (22)  

 

Työssä kolmen mittauksen sovitusten välille laskettiin maksimi keskihajonta 

aikatasossa. Tämä keskihajonta kuvaa testin sisäistä epävarmuutta, kuten 

mittalaitevirhekin. Kahden renkaan keskihajonnat vielä keskiarvoistettiin, jolloin saatiin 

ilmoitettu virhe. Ulkoisen epävarmuuden arviointiin tarvittavia laskentamenetelmiä ei 

käytetä tässä, koska virheenarviointi olisi vaatinut matemaattisia (simulointi) malleja, 

joiden tarkastelu rajattiin tässä työssä pois. Systemaattisena virheenä mittauksissa on 

maankallistuksen vaikutus, mutta koska se on sama testattavina olleille renkaille, ei sitä 

otettu tarkasteluun mukaan. Lasketut virheet pyöristettiin 15-säännöllä, joka määräsi 

käytettävien desimaalien määrän tuloksia ja virheitä ilmoitettaessa. Kahden tai 

useamman suureen perusteella laskettu mittaustulos on pyöristetty epätarkimman 

suureen mukaan (Telkki 2008). 

Esimerkkilaskelma virherajojen laskemisesta itseohjautuvuusgradienttikuvaajan 

sivuttaiskiihtyvyydelle, kun k on 1. Sivuttaiskiihtyvyyden, ay, mittalaitevirhe σay on 0,01 
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m/s
2
, kun ay on 10 m/s

2
, sovitusten hajonnasta johtuva virhe σay_fit on 0,01 m/s

2
 (tulos 

saatu Matlab-tulosten käsittelyohjelmasta). Taulukon 7 askelten 5 ja 6 perusteella 

voidaan laskea yhdistetty epävarmuus Uay yhtälön (23) mukaan. 

 
     √            

    √            

           
 

(23)  

 

Neliökustannussuureet J1 ja J2 laskettiin yhtälöiden (19) ja (20) mukaisesti. Yhtälöissä 

käytetyille suureille laskettiin mittausten keskiarvopoikkeamat (verrattuna kolmen 

mittauksen keskiarvokäyrään). Neliökustannuslaskenta suoritettiin uudestaan lisäämällä 

lasketut keskiarvopoikkeamat saatuihin ”oikeisiin tuloksiin”. Laskemalla erotus oikean 

tuloksen ja virheellisen välillä saatiin virherajat neliökustannussuureille. 

4.3 Mittaussignaalin käsittely 

Mittaustulosten tarkasteluun rakennettiin Matlabilla signaalin käsittelyohjelma, joka 

tulostaa raportin tehdystä testistä. Ohjelma koostuu mittadatan tuomisesta Matlabiin, 

suodatuksesta, synkronoinnista, sovittamisesta, parametrien laskemisesta, 

virhearviointilaskennasta, kuvaajien ja taulukoiden sekä raportin tulostamisesta. 

Saaduista raporteista tähän työhön on koostettu vain tulosten analysoimisten kannalta 

tärkeimmät kuvaajat ja tulokset. 

Ajoneuvodynamiikassa tarkasteltava taajuusalue on 0–5 Hz. Mittaussignaalit on 

suodatettu Butterworthin toisen asteen alipäästösuodattimella, jossa rajataajuus on 5 Hz 

(ISO TR 8725 1988). Suodatus tehtiin Matlabin butter-funktiolla. Mittausten 

näytteenottotaajuus on 100 Hz, joka on riittävä Nyquistin periaatteen mukaan (Aumala 

1998). Ajan mittausepätarkkuutena Δt on käytetty 0,01 s. 

Mitatulle suureelle voidaan tehdä sovitus, jotta mitatun ilmiön arviointi helpottuu. 

Pienimmän neliösumman menetelmä, jota kutsutaan myös lineaariseksi sovittamiseksi, 

on yksi perinteisimmistä sovitusmuodoista. Matlabissa on polyfit-funktio (MathWorks 
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2012), joka toimii edellä mainitulla periaatteella. Se tuottaa seuraavan muotoisen 

polynomin, yhtälö (24), sovitettavasta käyrästä. 

  ( )     
     

               (24)  

 

Sovituksen asteluvun n määrittää kulloinenkin tarkastelu. Kuvassa 16 on mitattuun 

signaaliin sovitettu kuudennen asteen polynomi. 

 

Kuva 16.  Mittaussignaaliin sovitettu käyrä. 

Sovituksen arviointi tehdään silmämääräisesti arvioimalla L2-normin ja R
2 

avulla. 

Silmämääräistä arviointia käytetään karkeaan sovituksen arviointiin, kun etsitään 

sopivaa astelukua sovitukselle. L2-normi on residuaalinormi, joka kuvaa sovituksen ja 

mittaustulosten erotuksen suuruutta, yhtälö (25), (Betzler 2003). 

 ‖ ‖  (|  |
  |  |

    |  |
 )    (25)  

 

R
2
-kerroin kuvaa sovituksen hyvyyttä, yhtälö (26). Mitä lähempänä arvoa yksi R

2
 on sitä 

tarkempi sovitus (Wilcox 2006). 

      
∑(      )

 

∑(    ̅) 
 (26)  
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Työssä mittauksille tehtiin sovitus aikatasossa. Saatuja sovitusfunktiota käyttämällä 

saadaan erilaisia kuvaajia esim. ohjauskulman muutos poikittaiskiihtyvyyden funktiona. 

Mittaustulosten sovitukset keskiarvoistettiin, jolloin saatiin yksittäinen kuvaaja. 

Kuvassa 17 on osasuurennos erään mittauksen sovituksesta ja keskiarvoistuksesta. 

Kuvassa on katkoviivalla on esitetty yksittäisten mittausten sovitus ja jatkuvalla viivalla 

niiden keskiarvosovitus. Sovituksia arvioitaessa etsittiin suurin mahdollinen asteluku ja 

tarkasteltiin samalla R
2
 lukua, joka sovitetuilla käyrillä oli 0,9–0,99 välillä. 

 

Kuva 17. Sovitusten keskiarvokäyrä. 

Mittauksen suorituksen aloitus voi vaihdella eri tekijöistä johtuen, jolloin mittauksien 

välillä voi olla erilaisia aloitusviiveitä. Työssä mittauksien viiveet tarkastettiin aina 

kulloisenkin mittauksen kriteerien perusteella. Väistökoe ja askelohjaustestissä 

synkronoiva suure on ohjauspyörän ohjauskulma ja vakiosädetestissä nopeus. Kun 

ohjauskulma on ylittänyt muutaman asteen, voidaan ajatella, että kaikki testit ovat 

silloin samassa vaiheessa ja mittaustulokset synkronoidaan alkamaan kyseiseltä 

hetkeltä. Vakiosädetestissä kaikkien nopeuksien kuvaajat olivat likimain samoja. 

Synkronoivana parametrina käytettiin alku- ja loppunopeuden puolivälissä olevaa 

nopeutta. 

Ajoneuvon paikkatieto mitataan tasokoordinaatistossa, jonka nollakohta on 

mielivaltaisesti määritetty.   Mittauksissa ajoneuvon reittikuvaaja (ts. paikkatieto) voi 
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olla kaukana koordinaatiston nollakohdasta tai ajoneuvon reittikuvaajan suunta (esim. 

suoraan ajo) voi olla vinossa koordinaatiston suhteen, jolloin reittikuvaajan luettavuus 

on hankalaa.  Reittikuvaajaa voidaan kiertää ja siirtää tasokoordinaatistossa 

matriisilaskennan avulla. Kierto voidaan tehdä kertomalla paikkavektori x (paikkatieto 

tasokoordinaatistossa) kiertomatriisin Q avulla (joka sisältää halutun kiertymän θ). 

Siirto haluttuun tarkastelupisteeseen tasokoordinaatistossa voidaan tehdä summaamalla 

siirtovektori a paikkavektoriin.  Yhtälössä (27) esitetään kierto- ja siirtomatriisi,  joka 

on voimassa tasokoordinaatistossa (Hartfiel D 2011:58, 206).  Tätä yhtälöä käytettiin 

väistökokeen renkaiden reittikuvaajien siirtämiseen, jolloin reittikuvaajat ovat samassa 

paikassa xy-koordinaatiston juureen määritellyn väistökoeradan kanssa. 

  ( )       [
         
        

]     (27)  
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5 TULOKSET JA ANALYYSI 

Tässä kappaleessa kuvataan vakiosäde-, askelohjaus- ja väistökoetestin tulokset. Testien 

alku- ja loppupäästä on signaalin käsittelyvaiheessa karsittu pois aloitukseen tai 

lopetukseen liittyvät karkeat mittausvirheet ja tehty tarvittavat sovitukset. 

Testiolosuhteet kullekin testille on esitetty Liitteessä 2, joita kommentoidaan tulosten 

analysoinnin lopussa. Jokaiselle testikuvaajalle ilmoitetaan epävarmuus yhden sigman 

tarkkuudella sekä ilmoitetaan tärkeimmät arviointikriteerit ja parametrit. Testituloksia 

arvioitaessa täytyy muistaa, että rengas on osa ajoneuvon alustaa, joten tulokset ovat 

ajoneuvon vasteita, joissa ainoana muuttujana on rengas.  

Renkaan B ajatellaan olevan referenssirengas johon verrataan rengasta A. Analyysissä 

pyritään löytämään aina kulloisenkin kuvaajan mukaisesti toimivin rengas tai sen 

parhaat ominaisuudet. 

5.1 Vakiosädetesti 

Vakiosädetestin itseohjautuvuuskuvaaja on esitetty Kuvassa 18, jossa on renkaiden A ja 

B ohjauspyörän ohjauskulma sivuttaiskiihtyvyyden funktiona. Ohjauskulman muutos on 

kuvattu sivuttaiskiihtyvyyden välillä 0,9–8,4 m/s
2
. Kuvaajasta voidaan todeta, että 

alhaisilla sivuttaiskiihtyvyyden arvoilla ( < 3 m/s
2
) renkaan A ja B välillä ei ole 

merkittäviä eroavaisuuksia. Tätä suuremmilla kiihtyvyyksillä kuvaajasta havaitaan, että 

renkaan A käyrä on hieman jyrkempi. Renkaiden A ja B kuvaajien trendi on 

samanlainen, eikä suuria eroja ole. Tästä kertoo myös Taulukon 9 esittämät tunnusluvut. 

Renkaan A itseohjautuvuusgradientti K1 on vain pari kymmenystä suurempi 

lineaarisella alueella ja itseohjautuvuusgradientti K2 epälineaarisella alueella on neljä 

kymmenystä suurempi. 
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Kuva 18. Ajoneuvon ohjauskulma sivuttaiskiihtyvyyden funktiona. 

Taulukon 9 esittämät ohjauskulmaluvut ovat lineaarisella alueella hyvin lähellä toisiaan. 

Käyrien ero alussa on yhden kymmenyksen ja lineaarisen alueen lopussa noin kuusi 

kymmenystä. Sivuttaiskiihtyvyyden maksimikohdassa astelukuero on vajaa kaksi astetta 

renkaan A saavuttaessa noin 138,5° ohjauskulman ja renkaan B saavuttaessa noin 

136,6° ohjauskulman. 

Taulukko 9. Itseohjautuvuuskuvaajan tulokset. 

 

K1 

[°/m/s²] 

@ [0,9 4,0] m/s² 

K2 

[°/m/s²] 

@ [4,0 8,4] m/s² 

δH_alku 

[°] 

@ 0,9 m/s² 

δH_0,4g  

[°] 

@ 4,0 m/s² 

δH_stop 

[°] 

@ 8,4 m/s² 

Rengas A 2,9 7,9 90,2 99,1 138,5 

Rengas B 2,7 7,5 90,3 98,5 136,6 

 

Taulukossa 10 esitetään kuvaajan virherajat, jotka ovat noin sadasosa kuvaajan 

mittausskaalasta.  Testattavana olleiden renkaiden erot ovat niin pieniä, että ne voitaisiin 

tulkita samoiksi tuloksiksi virherajojen perusteella. Kolmen testitoiston 

keskiarvosovitukset kuitenkin antavat suhteellisen eroavaisuuden ja tuloksia voidaan 

pitää luotettavina. 
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Taulukko 10. Itseohjautuvuuskuvaajan virhe. 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,01 m/s², 1 sigma 

Ohjauskulmavirhe ± 1,1 °, 1 sigma 

 

Itseohjautuvuuskuvaajasta renkaiden eroavaisuuksia tarkastellessa voidaan todeta, että 

renkaan B ajokäyttäytyminen on toivottavampi, koska sen ohjaustarve, ts. 

itseohjautuvuusgradientin muutos, on tarkastelualueella pienempi ja sen lineaarinen osa 

jatkuu pitemmälle. Teoreettisen lineaarialueen ylärajan määritelmä on noin 4 m/s
2
, 

mutta itseohjautuvuuskuvaajasta voidaan sen tulkita olevan jopa 5–6 m/s
2
. Molemmissa 

renkaissa on ajoneuvon suuntakäyttäytyminen ennakoitavissa ja loogista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että epälineaarisella alueella itseohjautuvuusgradientin kasvu on 

maltillista eikä ole selkeää jyrkkää taitekohtaa ylöspäin, jolloin vaste olisi 

yllätyksellinen kuljettajalle. Itseohjautuvuuskuvaajan K1 ja K2 

itseohjautuvuusgradienteista voidaan todeta teorian perusteella, että ajoneuvo on 

aliohjautuva Bergmanin-periaatteen mukaan, koska K1 ja K2 ovat positiivisia. 

Ajoneuvon sortokulman muutos sivuttaiskiihtyvyyden funktiona on esitetty Kuvassa 19. 

Sortokulmakuvaajasta voidaan todeta, että renkaiden käyrät ovat samankaltaisia. Alle 

2,5 m/s
2
 sivuttaiskiihtyvyydellä kuvaajissa ei ole suuria eroja. Renkaan A käyrä on tästä 

eteenpäin asteen parin kymmenyksen verran alapuolella renkaan B käyrästä.  

 

Kuva 19. Ajoneuvon sortokulma sivuttaiskiihtyvyyden funktiona. 
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Sortokulmakuvaajasta saadut tulokset ovat esitetty Taulukossa 11. Lineaarisen osan 

välillä kulmakerroin S1 on sama molemmilla renkailla. Epälineaarisen alueen 

kulmakerroin S2 on myös sama molemmille renkaille. Kuvan perusteella voidaan 

todeta, että renkaan A sortokulmakäyrän kulmakerroin on hieman jyrkempi. 

Aloitussortokulma renkaalle A on asteen kymmenyksen pienempi, kuten myös 

lineaarisen osan loppupisteessä kun sivuttaiskiihtyvyys on noin 4 m/s
2
. 

Taulukko 11. Sortokulmakuvaajan tulokset. 

 S1 

[°/m/s²] 

@ [0,9 4,0] m/s² 

S2 

[°/m/s²] 

@ [4,0 8,4] m/s² 

βalku 

[°] 

@ 0,9 m/s² 

β0,4g 

[°] 

@ 4,0 m/s² 

βstop 

[°] 

@ 8,4 m/s² 

Rengas A -0,4 -0,5 1,6 0,4 -1,9 

Rengas B -0,4 -0,5 1,7 0,5 -1,7 

 ay,β=0  

[m/s²] 

@ 0° 

      

[km/h] 

   

Rengas A 5,02 44,2    

Rengas B 5,34 45,6    

 

Sortokulman kehitys kuvaa ajoneuvon taka-akselin ja tässä tapauksessa renkaiden 

poikittaisjäykkyyttä. Rengas A saavuttaa nolla sortokulman kolme kymmenystä 

pienemmällä sivuttaiskiihtyvyyden arvolla kuin rengas B. Ajoneuvon nopeus renkaalla 

A sortokulman ollessa nolla on 44,2 km/h, joka on 1,4 km/h vähemmän kuin renkaalla 

B. Edellä mainituista seikoista voidaan päätellä, että renkaan A sivuttaiskaartojäykkyys 

on hieman pienempi kuin renkaan B. Molempien renkaiden kuvaajat ovat 

yllätyksettömiä ja loogisia ollen kuljettajalle turvallisia. Teorian mukaan sortokulmat 

renkailla ovat suurehkot ajoneuvon sortokulman ollessa nolla. Tällöin voidaan renkaan 

B ominaisuuksia pitää toivottavampana, koska sen renkaiden sortokulmien voidaan 

olettaa kasvavan hitaammin. 

Taulukossa 12 esitetään sortokulmakuvaajan virherajat, joissa sivuttaiskiihtyvyysvirhe 

pysyy samana kuin itseohjautuvuuskuvaajassa. Sortokulmavirhe on suurehko, 0,3°, kun 

mittausalue on noin ± 1,5°. Ottaen huomioon suurehkon virheen, renkaiden A ja B 

väliset tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan, elleivät jopa samoja.  
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Taulukko 12. Sortokulmakuvaajan virhe. 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,01 m/s², 1 sigma 

Sortokulmavirhe ± 0,3°, 1 sigma 

Nopeus 0,1 km/h rms 

 

Ajoneuvon suuntakulmanopeuden vahvistuskuvaajaa nopeuden funktiona on esitetty 

Kuvassa 20. Musta katkoviiva kuvaa neutraalia ohjausta, jolloin 

itseohjautuvuusgradientti K on nolla. Viivan alapuolella olevat käyrät ovat 

aliohjautuvan ajoneuvon kuvaajia. Renkaan A ja B välillä ei voida havaita 

vahvistuskertoimen eroavaisuutta vasta kuin noin 50 km/h nopeuden alueella. 

 

Kuva 20. Suuntakulmavahvistuskuvaaja nopeuden funktiona. 

Taulukossa 13 on esitetty renkaiden karakteristiset nopeudet ja 

suuntakulmavahvistustulokset. Renkaan A suuntakulmavahvistus on 0,05 1/s 

vähemmän kuin renkaan B. Karakteristinen nopeus renkaalla A on 50,6 km/h ja on noin 

0,4 km/h pienempi kuin renkaan B. Renkaan B voidaan sanoa olevan vähäisessä määrin 

herkempi ja tarkempi vastaamaan ohjaukseen nopeudella 50 km/h, kun taas renkaan A 

voidaan siis sanoa olevan hieman hitaampi ja anteeksiantavampi. Kumpikin renkaista 

on kuvaajan perusteella kuitenkin samanlaisia eikä niistä löydy merkittäviä 

eroavaisuuksia. 
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Taulukko 13. Suuntakulmavahvistuskuvaajan tulokset. 

 
(
 ̇

  
)
   

 

[1/s] 

vchar 

[km/h] 

Rengas A 3,79 50,6 

Rengas B 3,84 51,0 

 

Suuntakulmavahvistuskuvaajan virhearvio on esitetty Taulukossa 14. Virheiden 

perusteella voidaan todeta, että mittausepävarmuudet ovat pieniä ja tulokset ovat 

luotettavia. 

Taulukko 14. Suuntakulmavahvistuskuvaajan virhe. 

Nopeusvirhe ± 0,1 km/h, 1 sigma  

Suuntakulmavahvistusvirhe ± 0,01 1/s 

 

Vakiosädetestin testiolosuhteita voidaan pitää vakaina. Liitteen 2 mukaan asfaltti oli 

kuiva ja säätila aurinkoinen. Lämpötilavaihtelut renkaalle A oli 37–39 °C ja renkaalle B 

40–41,5 °C. Tuulen suunta on ollut luode koko testin ajan ja sen nopeus on vaihdellut 

2,7–4 m/s. Testiolosuhteiden perusteella voidaan todeta, että niiden merkitys on 

vähäinen tuloksien arviointiin. 

Renkaan B ohjaus- ja hallintaominaisuudet ovat paremmat kuin renkaan A, koska sen 

gradientti muuttuu hitaammin, sen nopeus sortokulmalla nolla on korkeampi ja 

suuntakulmavahvistus hieman suurempi. 

5.2 Askelohjaus 

Askelohjausmittaustulokset esitetään kolmelle eri ohjauskulmalle 56°, 88° ja 120°. 

Liitteessä 3 esitetään tarkentavat kuvaajat tulosten analysoimiseksi. Tässä kappaleessa 

esitetyt kuvaajat ovat lukemisen helpottamiseksi yhdistetty yhdeksi kuvaajaksi 

rengaspareittain ja -testeittäin. Askelohjausmittausten vakioalkutila on määritelty 

sovittamalla yhden sekunnin mittainen suora mittausten alkuun ja vakiolopputila on 

määritelty sovittamalla kahden sekunnin mittainen suora mittausten loppuun. Näiden 
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suorien puolivälit ovat vakiotiloja kuvaavat tasot, joihin verrataan nousuaikaa ja 

ylilyöntejä. Askelohjauksen mittaustulokset ovat synkronoitu -5° ohjauskulman 

kohdalle. Sivuttaiskiihtyvyydessä ja suuntakulmanopeudessa näkyvä huojunta on 

tienpinnan epätasaisuudesta johtuvaa. Ainoastaan ensimmäinen ylilyönti voidaan olettaa 

olevan ohjauksen pysähtymisestä haluttuun kulmaan johtuva ylilyönti. Kuvaajissa 

olevat käyrät ovat kolmen mittauksen keskiarvokäyriä. 

Kuvassa 21 esitetään vastekuvaajat ohjauskulmalla 56°. Kuvaajasta voidaan todeta, että 

ohjauskulman muutos on lähes sama molemmille renkaille. Kummankin renkaan 

sivuttaiskiihtyvyys- ja suuntakulmanopeusvaste ovat lähellä toisiaan. 

Sivuttaiskiihtyvyys ja suuntakulmanopeus kehittyvät loogisesti ohjauskulman kasvaessa 

eikä epäjatkuvuuksia ilmene. Renkaan A suuntakulmanopeuden vaihtelu vaimenee 

hitaammin kuin renkaalla B. Aikavälillä 2–3 sekuntia renkaalla B on 

suuntakulmanopeudessa puolikas heilahdusjakso ja renkaalla A puolitoista. Jaksollinen 

värähtely kolmen sekunnin yläpuolella oletetaan johtuvan ajoalustan epätasaisuudesta. 

 

Kuva 21. Askelohjaustestin vastekuvaajat 56° ohjauskulmalla. 
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Taulukossa 15 esitetään ISO 7401 mukaiset mittaustulokset ohjauskulmalla 56°. Rengas 

A saavuttaa sivuttaiskiihtyvyydessä sadasosasekunnin verran hitaammin 90 % tason 

kuin rengas B. Suuntakulmanopeuden osalta molemmat renkaat saavuttavat 90 % tason 

samaan aikaan 0,18 sekunnissa. Sivuttaiskiihtyvyyden maksimin rengas A saavuttaa 

kuusi sadasosaa myöhemmin kuin rengas B. Suuntakulmanopeuden maksimin rengas A 

saavuttaa neljä sekunnin sadasosaa myöhemmin ajalla 0,34 s. Sivuttaiskiihtyvyyden 

ylilyöntiarvo renkaalla A on -0,13 (miinusmerkki tulee negatiivisesta ohjauskulmasta) 

on sadasosan suurempi kuin renkaalla B. Suuntakulmanopeuden ylilyönti on renkaalla 

A -0,07 ja on sadasosan pienempi kuin renkaalla B. Suuntakulmanopeuden vahvistus on 

renkaalla A 3,74 1/s ollen sadasosan suurempi kuin renkaalla B. Mittausepätarkkuuden 

rajoissa voidaan todeta, että renkaat käyttäytyvät samalla tavalla. Ainoastaan 

suuntakulmanopeuden ja sivuttaiskiihtyvyyden maksimiajankohdat antavat viitteitä, että 

renkaan A vaste on hieman hitaampi kuin renkaan B. Molemmilla renkailla vakiotilan 

ohjausvahvistus on sama 3,7 1/s. 

Taulukko 15. Renkaan A ja B askelvaste arviointiparametrit ohjauskulmalla 56°. 

     

[s] 

        

[s] 

    

[] 

  ̇ 

[s] 

  ̇     

[s] 

  ̇ 

[s] 
(
 ̇

  
)
  

[1/s] 

Rengas A 0,26 0,46 -0,13 0,18 0,34 -0,07 3,7 

Rengas B 0,25 0,40 -0,12 0,18 0,30 -0,08 3,7 

 

Virhearviointitulokset on esitetty Taulukossa 16. Virhemarginaalien perusteella tulokset 

renkaan A ja B välillä 56° askelohjauksella eivät eroa toisistaan.  

Taulukko 16. Askelvastekuvaajan virheet ohjauskulmalle 56°. 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,01 m/s², 1 sigma 

Suuntakulmanopeusvirhe ± 0,10°/s, 1 sigma 

Ohjauskulmavirhe ± 0,2°, 1 sigma 

Aika ± 0,01 s, delta 

 

Askelvaste ohjauskulmalla 88° on esitetty Kuvassa 22. Renkaan A ohjauskulmakuvaaja 

peittyy renkaan B ohjauskuvaajan alle. Ohjaus on molemmissa renkaissa samanaikainen 

ja -suuruinen. Renkaan A vaste on hieman jäljessä renkaan B nousuvaiheessa. Renkaan 

B ylilyönti on pienempi sivuttaiskiihtyvyydellä ja suuntakulmanopeudella. 
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Suuntakulmaheilahtelun vaimentuminen aikavälillä 2–3 s on samanlainen kuin 56°- 

askelvasteella, eli renkaalla B puoli jaksoa ja renkaalla A puolitoista jaksoa.  

 
Kuva 22. Askelohjausvastekuvaajat 88° ohjauskulmalla. 

Askelvasteen arviointiparametrit on esitetty Taulukossa 17. 88°-askelvasteella vaste-

erot ovat pieniä kuten oli 56°-askelvasteellakin. Virherajataulukon (Taulukko 18) 

mukaan arviointiparametrien tuloksia voidaan pitää renkaiden A ja B osalta samoina. 

Molempien renkaiden vasteohjaukseen suuntakulmanopeuden ja sivuttaiskiihtyvyyden 

osalta on loogista, eikä epäjatkuvuuskohtia ole havaittavissa. Ylilyöntien voidaan 

olettaa olevan pieniä, koska maan epätasaisuus aiheuttaa vain hieman pienempiä 

suuntakulmanopeuden muutoksia. Sivuttaiskiihtyvyyden vasteaikaa voidaan pitää 

hyvänä ja kuljettajalle johdonmukaisina, jolloin kuljettaja saa ”viiveettömän vasteen”. 

Molemmilla renkailla vakiotilan ohjausvahvistus on sama 3,9 1/s. 

Taulukko 17. Renkaan A ja B askelvastearviointiparametrit ohjauskulmalla 88°. 

     

[s] 

        

[s] 

    

[] 

  ̇ 

[s] 

  ̇     

[s] 

  ̇ 

[s] 
(
 ̇

  
)
  

[1/s] 

Rengas A 0,28 0,50 -0,10 0,18 0,36 -0,11 3,9 

Rengas B 0,27 0,45 -0,11 0,17 0,34 -0,11 3,9 
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Taulukko 18. Askelvastekuvaajan virheet ohjauskulmalla 88°. 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,03 m/s², 1 sigma 

Suuntakulmanopeusvirhe ± 0,11 °/s, 1 sigma 

Ohjauskulmavirhe ± 0,2°, 1 sigma 

Aika ± 0,01 s, delta 

 

Suurimpana ohjauskulmana askelohjauksessa käytettiin 120° ohjauskulmaa, jonka 

askelvastekuvaaja on esitetty Kuvassa 23. Ohjauskulman muutos molemmilla renkailla 

on yhtä suuri. Sivuttaiskiihtyvyyden ja suuntakulmanopeuden muutokset poikkeavat 

edellisistä testeistä niin, ettei niissä havaita selvää ylilyöntiä. Suuntakulmanopeuden 

ylilyönti on leikkaantunut molemmilla renkailla. Sivuttaiskiihtyvyyden osalta selvää 

ylilyöntiä ei ole havaittavissa. Tästä voitaneen päätellä, että rengas on luiston rajoilla tai 

luistossa.  

 
Kuva 23. Askelohjausvastekuvaaja 120° ohjauskulmalla. 

Tarkasteltaessa 120º askelvasteen tuloksia, jotka ovat esitetty Taulukossa 19, havaitaan 

ettei renkaissa ole mittausepätarkkuuden (Tauluko 20) rajoissa juurikaan 

eroavaisuuksia. Ainut eroavaisuus löytyy suuntakulmanopeuden 

maksimiarvoajankohdasta, joka on renkaalla A 0,3 s ja renkaalla B 0,17 s myöhemmin. 
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Kuitenkin käyriä tarkasteltaessa voidaan todeta, ettei tämä viive-ero ole 

merkityksellinen, koska käyrien eroavaisuudet ovat pieniä.  

Taulukko 19. Renkaan A ja B askelvastearviointiparametrit ohjauskulmalla 120°. 

     

[s] 

        

[s] 

    

[] 

  ̇ 

[s] 

  ̇     

[s] 

  ̇ 

[s] 
(
 ̇

  
)
  

[1/s] 

Rengas A 0,26 0,78 -0,11 0,16 0,30 -0,15 4,4 

Rengas B 0,26 0,79 -0,10 0,16 0,47 -0,17 4,4 

 

Taulukko 20. Askelvastekuvaajan virheet ohjauskulmalla 120°. 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,04 m/s², 1 sigma 

Suuntakulmanopeusvirhe ± 0,3 °/s, 1 sigma 

Ohjauskulmavirhe ± 0,2°, 1 sigma 

Aikavirhe  ± 0,01 s, delta 

 

Mielenkiintoista on havaita, että vakiosädetestissä saatu suuntakulmanopeuden 

vahvistus on 3,8 1/s nopeudella 50 km/h, kun 56°-askelvasteen ja 88°-askelvasteen 

vakiotilan suuntakulmavahvistukset nopeudella 60 km/h ovat  3,7 ja 3,8 1/s. 

Ohjauskulmaa kasvattamalla suuntakulmanopeuden vahvistus kasvaa arvosta 3,7 arvoon 

4,4 1/s.  

Vertailemalla kaikkien kolmen testin sivuttaiskiihtyvyystuloksia keskenään havaitaan, 

että nousuaika vaihtelee 0,25–0,28 s välillä sekä ylilyöntiarvo vaihtelee välillä -0,10– -

0,13 s välillä. Sivuttaiskiihtyvyyden maksimiajat vaihtelevat 56°- ja 88°-askelvasteella 

0,45–0,50 s välillä. Poikkeuksena 120° maksimivasteaika 0,78–0,79, jonka huippu on 

siirtynyt verrattuna kahteen muuhun testiin. Sivuttaiskiihtyvyyden osalta voidaan 

tuloksien olevan samanlaisia.  

Suuntakulmanopeuden nousuaikaa tarkasteltaessa havaitaan, että suuremmalla 

ohjauskulmalla nousuaika on pienempi. Kaikkien kolmen testien ajat vaihtelevat 0,16–

0,18 välillä. Suuntakulmanopeuden maksimiajat vaihtelevat välillä 0,30–0,47 s. 

Ohjauskulman kasvaessa ylilyöntiarvo kasvaa. Minimi arvo on 56°-vastetestissä -0,07 ja 

maksimiarvo 120°-vastetestissä on -0,15. Suuntakulmanopeuden tuloksia voidaan pitää 

samanlaisina. 
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Askelvastetuloksista yleisesti voitaneen todeta, että rengas A ja B käyttäytyvät samalla 

tavalla eri askelohjausamplitudeilla. Ajoneuvon vaste renkaalla B stabiloituu ja reagoi 

ohjaukseen vain hieman nopeammin. Molempien renkaiden ylilyönnit ovat pieniä 

suhteessa pinnan epätasaisuudesta johtuviin heilahteluihin ja vaimentuvat nopeasti, sekä 

vasteajat ovat lyhyitä. Tuloksien samankaltaisuudesta johtuen voitaneen ajatella, että 

askelvastetta testattaessa riittää yksi testi esim. 88º ohjauskulmalla tai yleisemmin 90º. 

120º askelvastetesti on liian tiukka ohjausliike renkaan ominaisuuksia tarkasteltaessa 

(renkaat luistonrajalla) ajoneuvon vasteen tarkastelua varten, eikä 56º asteen testissä tule 

eroavaisuudet yhtä selvästi esille kuin 88º testissä. Testinopeutena ollut 60 km/h 

voidaan todeta olevan sopiva. 

Askelohjaustestiolosuhteita voidaan pitää vakaina. Liitteen 2 mukaan asfaltti oli kuiva 

ja säätila aurinkoinen. Lämpötila renkaalle A oli 31 °C ja renkaalle B 32–36 °C. Tuulen 

suunta on ollut luode koko testin ajan, ja sen nopeus on vaihdellut 2,2–5,6 m/s
2
. 

Testiolosuhteiden perusteella voidaan todeta, että niiden merkitys on vähäinen tuloksien 

arviointiin. 

Molemmat renkaat vastaavat askelohjaukseen viiveettä ja täsmällisesti, sekä ovat yhtä 

ketteriä ajaa. Erot renkaiden välillä ovat pieniä. Kuvaajista voitiin todeta, että ylilyönti 

vaimenee hieman nopeammin renkaalla B.  

5.3 Väistökoe 

Väistökoetulokset on esitetty nopeuksilla 60 ja 70 km/h. Tuloksien tulkitsemisen 

helpottamiseksi renkaiden mittaustuloskäyrät on esitetty yhdellä kuvalla, jossa ovat 

ohjauskulma, suuntakulmanopeus ja sivuttaiskiihtyvyys. Omana kuvaajana on 

renkaiden reittipoikkeamakuvaaja. Liitteessä 6 on esitetty tarkemmin luettavat tulokset 

kullekin mittaukselle. Väistökokeen renkaiden reittikuvaajat testiradalla on esitetty 

omina kuvaajinaan. Kullekin testille on esitetty virherajat, kustannuslaskentatulokset 

ohjauskulmalle ja reittipoikkeamalle, sekä huippuarvot kolmessa tai neljässä pisteessä. 

Tulosten synkronointiin on käytetty ohjauskulmalle 10° kynnyspistettä. 
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Väistökokeen tuloksia renkaille A ja B esitetään Kuvassa 24. Molempien renkaiden 

ohjauskulmamuutos on samanvaiheinen. Renkaan A ohjausamplitudi on suurempi kuin 

renkaan B. Sama trendi näkyy suuntakulmanopeuden muutoskäyrissä. Molempien 

renkaiden sivuttaiskiihtyvyyskehitystä voidaan pitää samanlaisena. Mittauksen lopussa 

noin viiden sekunnin kohdalla oleva huojunta johtuu ajoneuvon oikaisemisesta 

testikäytävästä poistuttaessa. 

Renkaan A ja B reittipoikkeama halutusta reitistä on esitetty Kuvassa 25. Kuvaajasta 

havaitaan, että poikkeamat ovat suurimmillaan 10–13 cm, ja että renkaan A poikkeama 

on hieman pienempi. Molempien renkaiden poikkeamakuvaajat ovat samankaltaisia ja 

lähellä toisiaan.  

 

Kuva 24. Väistökokeen tulokset renkaille A ja B nopeudella 60 km/h. 

δH 
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Kuva 25. Väistökokeen reittipoikkeamat nopeudella 60 km/h. 

Taulukossa 21 on esitetty kustannuslaskentaparametrit J1 ohjaukselle ja J2 

reittipoikkeamalle. Renkaalla A ohjaukseen tehdään noin 4 prosenttia enemmän 

ohjaustyötä, jotta halutulla reitillä pysytään verrattuna renkaaseen B. Toisaalta rengas A 

on seurannut haluttua reittiä jonkin verran tarkemmin. Kuvaa 25 ja J2 poikkeamatulosta 

arvioimalla voidaan todeta, että renkaiden reittipoikkeamat ovat likimain samat. 

Virheen perusteella voitaneen renkaita pitää käyttäytymiseltään samanlaisina. 

Taulukko 21. Ohjauskulman ja reittipoikkeaman arviointiparametrit nopeudella 60 

km/h. 

 J1 

[(°)
2
s] 

J2 

[m
2
s] 

Rengas A 17300 ± 1000 0,023 ± 0,006 

Rengas B 16700 ± 1000 0,028 ± 0,006 

 

Taulukossa 22 esitetyt huippuarvot ovat melko lähellä toisiaan. Ohjauskulman huippu 

on renkaalla A kolme astetta suurempi toisessa ja neljännessä huippupisteessä, muutoin 

samat. Sivuttaiskiihtyvyysarvot ovat samoja. Suuntakulmanopeustuloksia voidaan pitää 

samoina paitsi toisen huipun kohdalla, jossa suuntakulmanopeus renkaalla A on 
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muutaman kymmenyksen nopeampi. Reittipoikkeama renkaalla A on huippupisteissä 

noin sadasosan suurempi. Taulukossa 23 on esitetty virherajat tuloksille. 

Taulukko 22. Väistökokeen huippuarvot 60 km/h nopeudella. 

           
[°] 

          
[°] 

          
[°] 

          
[°] 

Rengas A 86 -89 -87 87 

Rengas B 85 -86 -87 84 

           

[m/s²] 

          

[m/s²] 

          

[m/s²] 

          

[m/s²] 

Rengas A 6,53 -6,33 -6,13 6,04 

Rengas B 6,53 -6,33 -6,13 6,04 

  ̇        

[°/s] 

 ̇        

[°/s] 

 ̇        

[°/s] 

 ̇        

[°/s] 

Rengas A 23,9 -23,8 -22,9 23,0 

Rengas B 23,2 -22,9 -23,1 22,4 

             
[m] 

            
[m] 

-             
[m] 

Rengas A 0,107 -0,116 - 0,094 

Rengas B 0,120 -0,128 - 0,102 

 

Taulukko 23. Askelvastekuvaajan virheet nopeudella 60 km/h (hajontavirheiden 

keskiarvo). 

Ohjauspyöränkulmavirhe ± 2°, 1 sigma 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,11 m/s², 1 sigma 

Suuntakulmanopeusvirhe ± 0,4 °/s, 1 sigma 

Reittipoikkeamavirhe ± 0,009 m, 1 sigma 

 

Kuvissa 26 ja 27  esitetyt renkaiden A ja B reittikuvaajat osoittavat, että etu- ja taka-

akseli seuraavat toisiaan hyvin. Eivätkä renkaiden reitit ylitä kuvissa määriteltyä 

väistökoerataa (mustat poikittaiset viivat). 
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Kuva 26. Pyörien kulkureitit väistökokeessa nopeudella 60 km/h renkaalla A. 

 

Kuva 27. Pyörien kulkureitit väistökokeessa nopeudella 60 km/h renkaalla B. 
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Väistökokeen tulokset nopeudella 70 km/h on esitetty renkaalle A ja B Kuvassa 28. Nyt 

renkaiden A ja B välillä on havaittavissa amplitudin eron lisäksi kasvava vaihe-ero, joka 

kuvaajasta arvioituna on noin 50 ms, 4,1 sekunnin kohdalla. Edelleen renkaalla A 

ohjaustarve on suurempi kuin renkaalla B. 

 

Kuva 28. Väistökokeen tulokset renkaalle A ja B nopeudella 70 km/h. 

Kuvassa 29 esitettyjen reittipoikkeamien välillä ei ole suuria eroavaisuuksia. 

Nopeudella 60 km/h renkaan A reittipoikkeama oli hieman pienempi. Nyt renkaan A 

poikkeama on alussa pienempi, mutta poikkeama kasvaa 3,5 s jälkeen verrattuna 

renkaaseen B. Voidaan todeta, ettei renkaiden reittipoikkeamissa ole eroa 

mittausepätarkkuuden perusteella (Taulukko 26). Ohjaustarve renkaalla A on noin 3,3 

prosenttia suurempi kuin renkaan B ja reittipoikkeamaintegraali J2 ovat molemmilla 

samat, Taulukko 24. Mittausepävarmuuden perusteella tuloksia voidaan pitää kuitenkin 

samoina. 

δH 
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Kuva 29. Väistökokeen reittipoikkeamat nopeudella 70 km/h. 

Taulukko 24. Ohjauskulman ja reittipoikkeaman arviointiparametrit nopeudella 70 

km/h. 

 J1 

[(°)
2
s] 

J2 

[m
2
s] 

Rengas A 18800 ± 700 0,025 ± 0,008 

Rengas B 18200 ± 700 0,027 ± 0,008 

 

Taulukossa 25 esitetyt huippuarvot ovat mittausvirheen (Taulukko 26) rajoissa samoja 

sivuttaiskiihtyvyyden ja suuntakulmanopeuden osalta. Ohjauskulmahuiput ovat 

muutaman asteen suurempia renkaalla A verrattuna renkaaseen B, paitsi kolmannessa 

huippupisteessä, jossa tuloksia voidaan pitää samoina. Nopeuden nosto lisäsi 

ohjaustarvetta ja siten myös ohjauskulmien huippupisteiden erot kasvoivat. 

Reittipoikkeamatuloksien perusteella renkaalla A ensimmäinen ja toinen huippupiste on 

hieman pienempi. Tuloksia voidaan pitää samoina virherajojen perusteella.  
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Taulukko 25. Väistökokeen huippuarvot 70 km/h nopeudella. 

           
[°] 

          
[°] 

          
[°] 

          
[°] 

Rengas A 92,3 -101,1 -93,6 103,1 

Rengas B 90,6 -97,6 -94,6 99,5 

           

[m/s²] 

          

[m/s²] 

          

[m/s²] 

          

[m/s²] 

Rengas A 7,69 -8,81 -8,83 7,96 

Rengas B 7,71 -8,79 -8,79 7,92 

  ̇        

[°/s] 

 ̇        

[°/s] 

 ̇        

[°/s] 

 ̇        

[°/s] 

Rengas A 26,3 -28,8 -26,7 28,7 

Rengas B 25,8 -28,0 -26,2 27,9 

             
[m] 

            
[m] 

-             
[m] 

Rengas A 0,137 -0,123 - 0,111 

Rengas B 0,143 -0,133 - 0,097 

 

Taulukko 26. Väistökoekuvaajan virheet nopeudella 70 km/h (hajontavirheiden 

keskiarvo). 

Ohjauspyöränkulmavirhe ± 1,4 °, 1 sigma 

Sivuttaiskiihtyvyysvirhe ± 0,10 m/s², 1 sigma 

Suuntakulmanopeusvirhe ± 0,4 °/s, 1 sigma 

Reittipoikkeamavirhe ± 0,011 m, 1 sigma 

 

Väistökokeen renkaiden reittikuvaajat nopeudella 70 km/h on esitetty renkaalle A 

Kuvassa 30 ja renkaalle B Kuvassa 31. Molemmissa kuvissa testi on läpi niukasti 

ensimmäisen ja toisen sisäkaarteen puoleisessa pisteessä. Kuvaajista havaitaan, että 

taka-akseli kulkee hieman eri reittiä kuin etuakseli. 
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Kuva 30. Pyörien kulkureitit väistökokeessa nopeudella 70 km/h renkaalle A. 

 

Kuva 31. Pyörien kulkureitit väistökokeessa nopeudella 70 km/h renkaalle B. 
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Väistökoetulosten perusteella molemmat renkaat käyttäytyvät turvallisesti 60 ja 70 km/h 

nopeuksilla. Rengas B ohjautuu vähemmällä työllä kuin rengas A. 

Väistökoetestiolosuhteita voidaan pitää vakaina. Liitteen 3 mukaan asfaltti oli kuiva ja 

säätila puolipilvinen. Lämpötila renkaalle A oli 36–38 °C ja renkaalle B 33–36 °C. 

Tuulen suunta on ollut lounas-etelä koko testin ajan ja sen nopeus on oli 4 m/s. 

Testiolosuhteiden osalta voidaan todeta, että olosuhteet ovat olleet muuttumattomat. 

Väistökoetuloksien perusteella voidaan todeta, että molemmat renkaat suoriutuivat 

väistökokeesta hyvin. Molempien renkaiden käyttäytyminen on ennakoitavaa ja 

vasteellista. Parempana renkaana voitaneen pitää rengasta B, jonka ohjaamiseen 

tarvitaan vähemmän ohjaustyötä ja se vastaa hieman nopeammin ohjaukseen. 

Reittipoikkeaman osalta molemmat renkaat seuraavat reittiä yhtä hyvin. 
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6 YHTEENVETO 

Testattujen renkaiden tulokset olivat hyvin samankaltaisia. Työssä esitetyillä 

testimenetelmillä saatiin selville vain pieniä eroavaisuuksia. Suuri yllätys oli, ettei 

renkaiden testituloksista löytynyt selvää eroa. Tulosten mukaan ajoneuvon ja renkaan 

käyttäytyminen on aliohjaava, mikä on tyypillistä nykyautoille. Molemmilla renkailla 

ajoneuvo käyttäytyi ennalta arvattavasti ja turvallisesti. Kuljettajalle renkaiden 

eroavaisuudet ovat todennäköisesti heikosti havaittavissa, mutta ovat esitetyillä testeillä 

ja mittalaitteistolla todennettavissa. Renkaiden ominaisuuksista tai niiden 

käyttäytymisestä ei ollut käytettävissä aikaisempia simulointi- tai mittaustuloksia.  Näin 

ollen renkaiden  arvioinnissa saatujen lukuarvojen vertailun pääpaino oli niiden 

suhteellisissa eroavaisuuksissa. Saadut tulokset ja kuvaajien muodot vastasivat 

kaksipyörämallin periaatteita ja teoriassa esitettyjä kuvaajia.  

Rengasta B voidaan pitää testien perusteella hieman ohjattavampana ja ketterämpänä 

renkaana kuin rengasta A. Lineaarinen ja epälineaarinen itseohjautuvuusgradientti 

renkaalla B on noin 5–6 % pienempi kuin renkaalla A. Alhaisilla 

sivuttaiskiihtyvyysarvoilla ei ole käyrien välillä suuria eroja havaittavissa. Renkaan B 

sortokulmagradientti muuttuu hitaammin.  Se kertoo renkaan olevan 

kaartojäykkyydeltään jäykempi, jolloin ajoneuvo on tarkempi ajettava. Renkaan B 

(nolla sortokulmalla) sivuttaisvoima kehittyy noin 6 % suuremmaksi kuin renkaan A. 

Suuntakulmanopeuden vahvistus renkaalla B on noin yhden prosentin suurempi kuin 

renkaalla A, ja on näin hieman herkempi ohjautumaan. Askelohjauksen 

aikavastetuloksien perusteella voidaan renkaiden todeta olevan samanlaisia. 

Askelvastekuvaajista pystyttiin kuitenkin arvioimaan ylilyöntien vaimenevan yhden 

jakson nopeammin renkaalla B kuin renkaalla A. Renkaalla B ajoneuvon käytös 

rauhoittuu hiukan nopeammin. Väistökokeessa molemmat renkaat suorittivat testin 

hyväksyttävästi. Rengas A on työläämpi ohjattava vaatien kuljettajalta noin neljä 

prosenttia enemmän ohjaustyötä.  

Vakiosädetestissä sivuttaiskiihtyvyyden tarkasteluvälin  voisi testikokemuksen 

karttuessa määritellä vakioväliksi kaikille mittauksille vaikka 1–8 m/s
2
. Testi antaa 
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monipuolisen kuvan renkaan kaarrekäyttäytymisestä. Askelvasteen arviointiin voisi 

jatkotesteissä määrittää vaimentumista kuvaavan parametrin. Askelvastetesti voitaisiin 

tulosten perusteella tehdä yhdellä ohjauksella (esim. 90°), koska eri ohjauskulmalla 

tehdyt ohjausliikkeet eivät oleellisesti vaikuttaneet tuloksiin. Askelvastetesti kuvaa 

hyvin ajoneuvon vastetta yllättävään ohjaukseen. Väistökoe voitaisiin suorittaa yhdellä 

testinopeudella. Kullekin renkaalle tulisi ensin löytää rajanopeus, jolla rengas ei enää 

läpäise testiä. Tämän jälkeen olisi arvioitava yhteinen testinopeus, joilla testi tehdään. 

Yhtenä arviointikriteerinä voisi olla tulevaisuudessa väistökoetestin suureiden vaihe-

ero, taka- ja etuakselien reittipoikkeamaerotus ja rajanopeus, jolla ajoneuvo ei enää 

läpäise testiä. Kuljettajan tekemien ohjausliikkeiden toistettavuus ja reitin seurantaa 

voidaan tulosten perusteella pitää erinomaisina, jolloin kuljettajan vaikutusta 

testitulokseen voidaan pitää erittäin pienenä. Väistökokeessa ennalta määritellyn reitin 

reittipoikkeamavirhe oli noin 10 mm, joka on erittäin pieni. Tämän mittauksen 

poikkeamaa tulisi ehkä tarkastella uudelleen. 

Testituloksien arviointiin käytetyt mittaussignaalin käsittelymenetelmät sovitus, 

suodatus ja karkeiden virheiden poistaminen, mahdollistivat tähän työhön keskenään 

vertailtavissa olevia tuloksia. Pienimmän neliösumman sovitusta käytettiin muun 

muassa itseohjautuvuuskuvaajien luomiseen. Sovituksia tehtäessä havaittiin, että 

mittaustulosten alku- ja loppupää vääristyvät hieman, mutta tarkasteluväliä 

kaventamalla sekä astelukua nostamalla saatiin tätä ongelmaa pienemmäksi. Erilaisten 

sovitusmenetelmien vertailu voisi olla yksi jatkotoimenpide testitulosten analysoimisen 

kehittämiseksi.  Mittaustuloksista saatujen käyrien keskiarvoistus yksinkertaisti 

renkaiden välisien eroavaisuuksien arviointia. Tarkempien mittaustulosten saamiseksi 

tulisi testaustoistojen määrää nostaa kolmesta toistosta noin kymmeneen kertaan, jolloin 

häiriöiden vaikutus pienenisi ja mittausepävarmuus tarkentuisi. Testiradan pinnan 

epätasaisuus aiheutti esim. askelvastetestissä tuloksiin pientä amplitudivaihtelua. 

Tasaisempi testirata vähentäisi epätasaisuudesta johtuvan virheen suuruutta. Radan ja 

renkaan lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan vaihtelut olivat testaamisen aikana 

pieniä ja kohtuullisen vakioita ja niiden vaikutus oletettiin merkityksettömiksi. 

Jatkotutkimuksena voisi selvittää renkaan lämpötilan merkitystä ja vaikutusta tuloksiin. 

Testiolosuhteiden mittaaminen tehtiin työssä testin alussa ja lopussa. Olosuhteiden 
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mittauksen voisi tallettaa jatkossa reaaliaikaisesti. Ilmanpainetta ei tässä työssä seurattu, 

ja se voisi olla myös hyvä esittää testiolosuhteita esitettäessä. 

Yhden rengassarjan testaukseen meni noin tunti. Jos testejä suoritetaan ulkotiloissa, 

tulisi testit jatkossa suunnitella mahdollisimman lyhyiksi.   Renkaiden vaihtamiseen, 

testien aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät työt tulisi minimoida. Nämä asiat 

tehostuvat kuitenkin luonnostaan testirutiinien muodostuttua. Virheiden minimoimiseksi 

paras testipaikka olisi halli, jossa tuulen vaikutus sekä ilman ja radan lämpötilat olisivat 

hallittavissa. Testiolosuhteiden ja toistojen parantamisen lisäksi tulisi selvittää, minkä 

suuruisia eroavaisuuksia samanlaisilla renkailla ilmenee ja jos ilmenee, johtuvatko ne 

esim. renkaiden valmistustoleransseista vai ulkoisista häiriöistä. Yhtenä 

kehitysehdotuksena olisi referenssirenkaan käyttö testauksessa, joka olisi aina sama ja 

johon tuloksia voitaisiin verrata. Tämä voisi helpottaa renkaiden tuloksien analysointia 

vaikka olosuhteet ja testipaikat vaihtuisivat. Toisena kehitysehdotuksena olisi 

testitulosten esittäminen normalisoituna joko akselivälin puolivälissä tai painopisteessä 

käyttäen esim. siirtopistelausetta. Tämä antaisi mahdollisuuden verrata eri autoilla 

saatuja tuloksia. Toisistaan merkittävästi eroavien renkaiden testaus voisi vahvistaa 

valittujen testimenetelmien ja arviointiparametrien käyttökelpoisuutta. Saatujen tulosten 

merkittävyyttä tai niiden eroavaisuuksia voisi jatkoanalysoida. Onko esim. 

väistökokeessa suuntakulmanopeuden maksimi 24 °/s merkittävästi suurempi kuin 

23 °/s ? Tätä kysymystä voitaisiin lähestyä tuntumakuskien subjektiivisia kokemuksia ja 

objektiivisia mittaustuloksia vertailemalla. Tulosten perusteella voitaisiin luoda 

merkittävyystaulukko eri suureille, joiden perusteella voidaan sanoa, milloin ero on 

merkittävä ja milloin se ei ole merkittävä. 

Valituilla testeillä ja parametreilla pystytään kuvaamaan ajoneuvon käytöstä sekä 

renkaan vaikutusta poikittaiseen ajokäytökseen ja ohjattavuuteen. Ne antavat välittömän 

ja objektiivisen palautteen tuotekehitykselle, joiden perusteella pystytään arviomaan 

mihin suuntaan renkaaseen tehdyt muutokset vaikuttavat. Saadun tiedon perusteella 

tuotekehitys pystyy kehittämään nopeammin ja jouhevammin renkaita 

käyttövaatimusten suuntaan. 
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Liite 1. Ajoneuvon mitat ja tiedot. 

 
Vehicle identification  Type of vehicle:   Station wagon 

  Manufacturer:  Audi 

  Model:   A4 Avant TFSI  
  

Drive train   Driven axle:   ☒  front axle  ☐  rear axle 

Engine   Identification code:   CDNB 
  Type of engine:   ☒ spark ignition  ☐ diesel 

  Air/fuel mixture control:  ☐ carburettor  ☒ injection 

  Charging system:   ☒ turbo charger  ☐ super-charger 
  Ignition point control:  ☐ mechanical ☒ electronic 

  Fuel cut-off:   ☐ yes  ☐ no 

  Displacement/number of cylinders: 1984_ _  cm3 4 cylinders 
  Maximum power/engine speed:  132 kW 4000-60001/min 

  Maximum torque/engine speed:  320 Nm 1500-3900 1/min 

Transmission   Identification code:  DSG 
  Type/number of forward gears:  ☐ manual   

    ☒ automatic 7 gears 

Rear axle   Type of rear axle:   Multilink, spring 
  Suspension/damping:  telescopic dampers  

  Stabilizer/Anti-roll bar:  ☒ yes  ☐ no 

Front axle   Type of front axle:   Trapezoidal link, spring  
  Suspension/damping:  Telescopic damper  

Stabilizer/Anti-roll bar: ☒ yes  ☐ no 

Steering  Steered axle:  ☒ front axle  ☐ rear axle 

  Power assisted:   ☒ Hydraulic ☐Electrical 

    ☐Electrohydraulical☐ none 
  Overall steering ratio on front axle: 15,81  

Braking system   Power assisted: ☒ yes ☐ no 

  Anti-lock braking system:  ☒ yes ☐ no 
  Wheel brakes on front axle:  ☐ drums ☒ discs 

  Wheel brakes on rear axle:  ☐ drums ☒ discs 

Wheels   Rim size:   front: 17*8J  rear: 17*8J  
Tyres   Size:  front: 225/50R17 rear: 225/50R17 

  Tread depth (new):  front: 8 mm  rear: 8 mm 

  Inflation pressure, according to the  
vehicle manufacturer’s specifications, 

  at complete vehicle kerb mass: front: 2,2 kPa     rear: 2,0 kPa 

  at maximum authorized total mass: front: 2,3 kPa     rear: 2,5 kPa 
Masses   Complete vehicle kerb mass: 1600 kg 

  Maximum authorized total mass: 2095 kg  

  Maximum authorized axle load: front: 1075 kg  rear: 1155 kg 
  Measured wheel loads of test vehicle,  

including driver and instrumentation: FL: 505kg          FR: 455 kg 

   RL: 410 kg         RR: 410 kg 
  Measured weight distribution F/R: 54/46 

Vehicle dimensions  Overall length:   4703 mm 

  Overall width:   1826 (2040 with side mirrors) mm 
  Overall height at test mass:  1420 mm 

  Wheelbase:   2808 mm 

  Track:   front: 1564 mm  rear: 1551 mm 
Reference point coordinates for  X (from half wheelbase):  -536 mm 

measured variables Y (from half track):  -10 mm  

(center of inertia unit) Z (from ground):   695mm 
    

  



 

 

Liite 2. Testiolosuhdetaulukko. 

 

 
Testiolosuhteet ISO 4138 vakiosäde R30 ISO 7401 askelohjaus ISO 3888-2 väistökoe

14.8.2012 20.8.2012 30.8.2012

Rengas A Rengas B Rengas B Rengas A Rengas A Rengas B

alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa

aloitusaika 12:59 13:17 14:22 14:36 10:03 11:03 11:03 11:53 13:24 14:26 14:26 15:24

paikka keskikenttä keskikenttä keskikentälle tulo keskikentälle tulo takasuora takasuora

tienpinta tyyppi asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva asfaltti, kuiva

kunto hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä

radan lämpötila [°C] 37 39 40 41,5 22 24 24 27 30,7 27,5 28,7 30,3

ilmanlämpötila [°C] 20 20,4 20,4 20,9 11 11,6 11,6 11,7 15,2 15,5 15,6 17,1

suhteellinen ilmankosteus [%]56 55 55 53 68 86 84 84 73

tuulen nopeus [m/s] 3,6 2,7 2,7 4 5,8 3,6 3,6 2,2 4 4 4 4

tuulensuunta luode luode luode luode luode luode etelä lounas lounas etelä

säätila aurinkoinen aurinkoinen aurinkoinen aurinkoinen aurinkoinen aurinkoinen puolipilvinen puolipilvinen puolipilvinen puolipilvinen

rengaspaine ev [bar] 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 2,3 2,2 2,4

eo [bar] 2,2 2,4 2,2 2,5 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3

tv [bar] 2 2,2 2 2,2 2 2,1 2 2,1 2 2,1 2 2,1

to [bar] 2 2,2 2 2,2 2 2,1 2 2,1 2 2,1 2 2,1

renkaan kumin kovuus eo [HRx] 64 63 66 64 71 62 64 62 66 63 69 65

renkaan lämpötila eo [°C] 40 47 42 55 31 31 36 32 38 36 35,7 32,9



 

 

Liite 3(1). Askelohjaustuloksia, 56°. 

 

Taulukko 27. Renkaan A ja B vastearvoja ohjauskulmalla 56°. 

         

[s] 

       

[°] 

        

[°] 

       

[m/s2] 

        

[m/s2] 

         

[m/s2] 

Rengas A 1,63 -55,8 -27,9 -4,33 -3,87 -4,87 

Rengas B 1,63 -55,7 -27,8 -4,34 -3,90 -4,85 

  ̇     
[°/s] 

 ̇       
[°/s] 

 ̇       
[°/s] 

   

Rengas A -14,89 -13,29 -15,91    

Rengas B -14,94 -13,43 -16,06    

 

 
 

Kuva 32. Ohjauspyörän ohjauskulma 56°. 

  



 

 

Liite 3 (2). Askelohjaustuloksia, 56°. 

 

 
Kuva 33. Sivuttaiskiihtyvyyden vaste askelohjauksella 56°. 

 

 
Kuva 34. Suuntakulmanopeuden vaste askelohjauksella 56°. 



 

 

Liite 4 (1). Askelohjaustuloksia, 88°. 

 

Taulukko 28. Renkaan A ja B vastearvoja ohjauskulmalla 88°. 

         

[s] 

       

[°] 

        

[°] 

       

[m/s2] 

        

[m/s2] 

         

[m/s2] 

Rengas A 1,63 -87,8 -43,9 -6,58 -5,90 -7,22 

Rengas B 1,63 -87,7 -43,8 -6,61 -5,95 -7,32 

  ̇     
[°/s] 

 ̇         
[°/s] 

 ̇       
[°/s] 

   

Rengas A -22,57 -20,16 -24,98    

Rengas B -22,75 -20,46 -25,28    

 

 

 
Kuva 35. Ohjauspyörän ohjauskulma 88°. 

  



 

 

Liite 4 (2). Askelohjaustuloksia, 88°. 

 

 
Kuva 36. Sivuttaiskiihtyvyyden vaste askelohjauksella 88°. 

 

 
Kuva 37. Suuntakulmanopeuden vaste askelohjauksella 88°. 



 

 

Liite 5 (1). Askelohjaustuloksia, 120°. 

 

Taulukko 29. Renkaan A ja B vastearvoja ohjauskulmalla 120°. 

         

[s] 

       

[°] 

        

[°] 

       

[m/s2] 

        

[m/s2] 

         

[m/s2] 

Rengas A 1,63 -119,9 -60,0 -7,92 -7,10 -8,78 

Rengas B 1,63 -120,1 -60,0 -7,96 -7,16 -8,75 

  ̇     
[°/s] 

 ̇         
[°/s] 

 ̇       
[°/s] 

   

Rengas A -27,3 -24,5 -31,5    

Rengas B -27,4 -24,6 -32,1    

 

 
Kuva 38. Ohjauspyörän ohjauskulma 120°. 

  



 

 

Liite 5 (2). Askelohjaustuloksia, 120°. 

 

 
Kuva 39. Sivuttaiskiihtyvyyden vaste askelohjauksella 120°. 

 

 
Kuva 40. Suuntakulmanopeuden vaste askelohjauksella 120°.  



 

 

Liite 6 (1). Väistökoetuloksia. 

 

 

Kuva 41. Ohjauskulmatulokset väistökokeessa nopeudella 70 km/h. 

 

 

Kuva 42. Ohjauskulmatulokset väistökokeessa nopeudella 60 km/h. 



 

 

Liite 6 (2). Väistökoetuloksia. 

 

 

   Kuva 43. Sivuttaiskiihtyvyystulokset väistökokeessa nopeudella 70 km/h. 

 

       

   Kuva 44. Sivuttaiskiihtyvyystulokset väistökokeessa nopeudella 60 km/h. 

 

 



 

 

Liite 6 (3). Väistökoetuloksia. 

 

       

   Kuva 45. Suuntakulmanopeustulokset väistökokeessa nopeudella 70 km/h. 

 

       

   Kuva 46. Suuntakulmanopeustulokset väistökokeessa nopeudella 60 km/h. 



 

 

Liite 7. Pyörien kulmien mittausraportti. 

 



 

 

Liite 8. Ohjausvälityskuvaaja. 

 

 
 


